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Mensagem do Presidente
Em 2003, o Brasil passou a viver o início de um novo projeto
sócio-econômico marcado pelo estabelecimento de rumos
claros de combate à miséria e à fome e pelos ajustes efetuados
com o objetivo de garantir a estabilidade econômica numa
perspectiva de longo prazo e a distribuição dos benefícios do
crescimento a toda a população do país. O Banco do Nordeste,
como empresa do Governo Federal, faz parte dessa mudança.
Empossada em fevereiro de 2003, a atual Diretoria
empreendeu um conjunto de medidas – inicialmente
em caráter de urgência e posteriormente através
de planejamento estratégico – com o objetivo
de potencializar as ações de banco de fomento do BNB.
Como conseqüência, o ano marcou o incremento do papel
do Banco do Nordeste como agente de desenvolvimento
regional. Dentre os vários resultados do exercício, um, em
particular, é sintomático: as contratações do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) mais
do que quadruplicaram em comparação com 2002. No total,
o Banco contratou operações de curto e longo prazo da
ordem de R$ 2,03 bilhões. Como fruto da preocupação com
a qualidade das operações, o crescimento se deu não só na
contratação, mas também na recuperação de crédito, com
a regularização de R$ 706,2 milhões em operações em atraso
ou registradas como prejuízo.
Dentre as várias ações de fomento, o Banco ampliou sua
atuação no microcrédito, ultrapassando a barreira de
R$ 1 bilhão de contratações em cinco anos de atuação
do Programa CrediAmigo, e agilizou, em parceria com o Governo
Federal, o acesso aos financiamentos do Pronaf. A parceria
resultou, também, na participação do Banco no Programa Fome
Zero, por meio de ações que envolveram programas

e instrumentos de cunho social, com a contribuição efetiva do
Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE),
confirmando a estratégia de inserção nas políticas nacionais e a
Empresa como o principal agente do Governo para o
desenvolvimento da Região.
No âmbito interno, registre-se o avanço obtido no
relacionamento com o corpo funcional. A série de ações
empreendidas buscou elevar a auto-estima dos
colaboradores, com a participação dos funcionários na
estruturação de relações trabalhistas modernas e no
Planejamento Estratégico 2004/2007, que orientará a
atuação do Banco nos próximos quatro anos.
Também com relação aos recursos humanos, destaque
especial cabe à solução acordada para o contencioso
previdenciário da Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Nordeste (CAPEF), com aporte de recursos por
parte do próprio Banco, sem ônus para o Tesouro Nacional.
O Banco encerra o ano com o reconhecimento
externo – expresso na elevação da avaliação
de risco internacional de “estável” para
“positiva”, pela agência de classificação Standard
and Poor’s – e com perspectivas positivas para
2004. Nesse sentido está a aprovação, pelo
Ministério da Integração Nacional, da proposta de
aplicação dos recursos do FNE, com medidas para
ampliação do acesso das empresas ao
financiamento. A ação creditícia do Banco passa a
se ampliar também por meio de uma atuação mais
vigorosa na área comercial com o crédito de curto
prazo para o atendimento mais completo aos
clientes, mantendo o foco no desenvolvimento.
Roberto Smith
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil
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A INSTITUIÇÃO
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A Instituição
Após constatar in loco os efeitos da seca que

Por meio de suas linhas de crédito, o BNB atende a

assolava o Nordeste em 1951, o então ministro da

empreendimentos dos mais diversos portes de todos

Fazenda, Horácio Láfer, expôs ao Governo Getúlio

os setores produtivos identificados como vocações

Vargas as conclusões de sua visita: a Região

econômicas da Região. O Banco administra o Fundo

apresentava deficiências estruturais, que só

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),

poderiam ser sanadas por meio de um instrumento

instituído pela Constituição Federal de 1988 com

de fortalecimento da economia regional, mediante
o amparo às suas atividades econômicas. No ano
seguinte, surgia o Banco do Nordeste do Brasil,

o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do Nordeste, mediante a
execução de programas de financiamento.

sociedade anônima aberta de economia mista,
tendo como primeiro presidente o economista
baiano Rômulo de Almeida. O BNB iniciou suas

norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo,

operações em 1954.

o BNB tem seus produtos e serviços colocados

Hoje, o Banco do Nordeste encontra-se consolidado
como o maior banco de desenvolvimento regional
da América Latina e principal agente governamental
de fomento para a Região. Após 50 anos, a
Empresa mantém-se fiel à sua missão de
impulsionar o desenvolvimento sustentável do
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Atuando nos nove Estados do Nordeste e nas regiões

à disposição de um total de 1.985 municípios. Com
o conhecimento acumulado em mais de meio século
de atividade e por meio do trabalho do Escritório
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste
(ETENE), a Empresa identifica oportunidades
de investimento e norteia políticas e programas

Nordeste através do suprimento de recursos

de desenvolvimento para a Região.

financeiros e de suporte à capacitação técnica aos

Findo mais um exercício, o Banco do Nordeste

empreendimentos nordestinos.

consolida uma nova concepção de desenvolvimento,
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ligada à construção e prática da democracia,

múltiplo, o BNB está autorizado a operar com todas

Estruturação das Ações de Desenvolvimento

vivenciada dentro da própria instituição em 2003

as carteiras permitidas às instituições financeiras

A atual gestão do Banco do Nordeste dá ênfase

através da reestruturação interna – que adequou

da categoria, incluindo as operações comerciais.

à atuação creditícia de longo prazo como função

Dessa forma, a Empresa deve adotar, obrigatoriamente

primordial da instituição – entendendo ser o próprio

e de forma integrada, as ações de banco de fomento,

crédito sua principal ação de fomento ao

do porte dos produtores rurais e das

desenvolvimento –, mas reforça essa atuação com

empresas dos demais setores, beneficiando

uma série de outras iniciativas que colaboram para

especialmente micro e pequenas empresas

o cumprimento de sua missão. Em 2003, iniciou

e mini e pequenos produtores rurais; e

os interesses da Empresa às necessidades de seu
corpo funcional –, e do planejamento participativo.
Ao mesmo tempo, adapta seu direcionamento

de banco comercial e de banco de investimento.

estratégico, de forma a potencializar sua

No novo Banco do Nordeste, as três funções fazem

singularidade dentre as demais instituições

parte do dia-a-dia da instituição, assegurando

a formação de uma rede interna, sob a coordenação

financeiras do país, através de consulta ao Governo

sustentabilidade à Empresa e, principalmente, criando

da Área de Políticas de Desenvolvimento e da

e entidades representativas das forças produtivas.

mecanismos financeiros estruturantes do

Diretoria de Gestão do Desenvolvimento com o

Criado como banco de desenvolvimento regional

desenvolvimento regional, objetivo principal do BNB.

objetivo de estruturar a ação de indução do

•

Adequação dos prazos e carências
dos programas;

•

•

Atualização dos valores para classificação

Ampliação do leque de setores financiáveis,
eliminando restrições não justificáveis
tecnicamente.

desenvolvimento, partindo de diretrizes

Foram criados novos programas de financiamento:

e metodologias claras e sintonizadas com as políticas

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da

nacionais e a realidade regional, com avaliação

Aqüicultura e Pesca no Nordeste (AQUIPESCA) e

periódica dos resultados alcançados.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF) – Segmentos Semi-árido e Pesca/

O Banco elaborou a programação do FNE,
obtendo diversos avanços para o financiamento do
setor produtivo em 2004:
• Financiamento isolado para aquisição

relativos a atividades produtivas do Nordeste,
resultando na facilitação do acesso ao crédito, com
ganhos de segurança para o Banco e os

de matéria-prima e insumos, com ampliação

empreendedores. Dessa forma, a atual gestão do

para todos os portes de empresa e com

BNB objetivou associar o financiamento do Banco

elevação dos limites de financiamento;

aos demais componentes estratégicos, de forma

• Encargos financeiros específicos para
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Aqüicultura. Foram, também, revistos normativos

planejada, coordenada e com articulação interna

empresas exportadoras, compatíveis com

e externa, promovendo o trabalho conjunto entre

padrões internacionais;

o BNB e entidades parceiras de forma estruturada
11

em Programas Integrados de Desenvolvimento

Permeando toda a concessão de crédito no ano,

(PIDs). As ações terão foco nas atividades

o trabalho de articulação incluiu a participação

econômicas dos Pólos de Desenvolvimento

no debate nacional sobre as Parcerias

e Arranjos Produtivos, direcionando recursos

Público-Privadas – com negociações preliminares

financeiros e humanos do Banco e articulação

para projetos da espécie no Nordeste – e

institucional para o desenvolvimento desses territórios.

negociações com: Banco Interamericano de

Ciente do potencial de inserção do Nordeste no

Desenvolvimento (BID), visando à elaboração dos

comércio exterior, o Banco definiu condições

planos de negócios e de promoção e marketing de

diferenciadas de crédito para exportadores em

distritos de irrigação; Banco Mundial, para

programas do FNE, propôs novo formato para o

implementar o Programa de Infra-Estrutura Municipal;

Programa Especial de Exportações (PEE) – com

e Instituto Interamericano de Cooperação para a

destaque para a interiorização das ações – e realizou

Agricultura (IICA), objetivando o fortalecimento da

Encontros de Comércio Exterior (Encomex),

capacidade técnica e operacional do Banco do

promovendo a cultura exportadora no Nordeste.

Nordeste no fomento à agricultura regional.

Área Comercial
Após um período marcado pelo contingenciamento,

Foram empreendidas diversas ações, dentre as quais

fruto de uma política interna da Instituição, a atual

destaca-se a criação dos produtos Crédito Direto ao

Diretoria do BNB tomou a decisão de retomar e

Consumidor – CDC Conterrâneo-Pessoa Física e Giro

impulsionar operações comerciais, demanda

Conterrâneo-Pessoa Jurídica. Também foram revistos

recorrente das empresas nordestinas. Para dar

e alinhados com as práticas atuais de mercado os

efeito a essa orientação estratégica, deu-se início a

produtos Cheque Empresa, Conta Empresarial,

revitalização da área mediante um processo de

Cheque Conterrâneo e Desconto de Duplicatas.

planejamento e estruturação de ações no âmbito

Encontram-se em desenvolvimento a Antecipação

operacional, com vistas a promover um alinhamento

de Crédito a Lojista, Crédito Direto ao Fornecedor,

com as práticas de mercado, especialmente pela

BNB Franquia e Cartão de Crédito Conterrâneo.

revisão e ampliação de seu portfolio de produtos.
12
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DESEMPENHO OPERACIONAL

Desempenho Operacional
Durante o ano de 2003, o Banco do Nordeste

financiamentos de longo prazo, o BNB contratou,

contratou R$ 2,03 bilhões em operações de

em 2003, R$ 1,27 bilhão, com um aumento de

curto e longo prazo, registrando um crescimento

mais de 90% em relação ao ano anterior.

de 44,4% em relação a 2002. Somente em
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Contratações por fonte
A maior parte do crescimento verificado foi
capitaneada pelas contratações do FNE. O Fundo
registrou um valor mais de quatro vezes superior
ao de 2002, com mais de R$ 1 bilhão em

18

Contratações por setor
contratações, fruto de estratégia adotada pela atual
Diretoria da Empresa. Como conseqüência, o FNE
voltou a ocupar lugar de destaque dentre as fontes
de recursos utilizadas pelo Banco do Nordeste.

Dentre os setores da economia nordestina, o

três vezes o valor contratado no ano anterior.

industrial foi o que registrou o maior crescimento

O setor rural permaneceu como o principal

no montante de recursos contratados em 2003.

foco dos financiamentos do Banco, com

Os R$ 509,3 milhões destinados a indústrias

R$ 856 milhões, o equivalente a 42,1%

da área de atuação do Banco representam quase

do valor total contratado.
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Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE
Ao assumir, a Diretoria do Banco do Nordeste
estabeleceu como prioridade dinamizar
as aplicações do FNE, então subutilizado como
fonte de recursos voltada para o desenvolvimento
da Região. Após o esforço conjunto de toda
a equipe de direção do BNB – que incluiu visitas
aos Estados, reuniões com governos estaduais
e municipais, além de classes empresariais, com o
intuito de identificar potenciais projetos passíveis

contratação de recursos de R$ 1.019.173 mil
em financiamentos durante o exercício.
Com esse desempenho, a participação do FNE no total
das contratações de longo prazo do Banco evoluiu
de 38% em 2002 para uma fatia de 80% este ano,
retomando seu lugar de principal fonte de recursos
destinada ao desenvolvimento do Nordeste. A expansão
do atendimento aos empreendimentos de médio
e grande porte, necessários ao desenvolvimento

de financiamento e apoio por parte da Empresa –

da Região, elevou o valor médio das contratações

o Fundo encerra o ano de 2003 com uma

de R$ 10,1 mil, em 2002, para R$ 40,9 mil, em 2003.

Resultados da Campanha de Renegociação de Dívidas
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Em 2003, um novo direcionamento foi dado

desse total correspondendo a operações

à política de recuperação de crédito do BNB. Foi

amparadas com recursos do FNE.

criado o Ambiente de Recuperação de Crédito,

Para alcance desse resultado, o Banco também

no âmbito da Direção Geral, e as Gerências

reestruturou sua área jurídica e agilizou o ritual

de Recuperação de Crédito em cada uma das cinco

de cobrança judicial de créditos. O ano foi

Superintendências Regionais, de modo

encerrado com um estoque de aproximadamente

a promover uma atuação direta na negociação

20 mil processos em execução judicial, sob

das operações em situação de atraso ou prejuízo e

acompanhamento da área jurídica do Banco,

melhorar a qualidade do ativo operacional do Banco.

referentes a 30 mil operações. No ano, foram

No exercício, foram recuperadas e renegociadas

ajuizadas 6,2 mil ações correspondentes a

operações no valor de R$ 706,2 milhões, 57%

8 mil operações.
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Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – Pronaf
O Banco do Nordeste é o principal parceiro do Governo Federal na
implementação das políticas para a agricultura familiar na Região,
operacionalizando o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) desde a sua criação, em 1996, com a finalidade de promover
o desenvolvimento sustentável do segmento por meio do apoio financeiro
das atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego
direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família.
Um dos principais instrumentos de contribuição do BNB para o Programa Fome
Zero – não só pelo seu caráter social, mas também como política de
desenvolvimento econômico –, o Pronaf recebeu, em sua operacionalização pelo
BNB, algumas modificações com o objetivo de facilitar a concessão de crédito
para o agricultor familiar, reduzindo o tempo de atendimento de clientes e
incrementando as aplicações do programa do ano:
• Simplificação do processo de cadastro através da redução do número
de consultas cadastrais;
• Simplificação da sistemática de elaboração das propostas e projetos
de financiamentos; e
• Dispensa de garantia e de comprovação dos bens adquiridos nas
operações de até R$ 1.000,00 para agricultores familiares com renda
até R$ 2.000,00.

Em 2003, o Banco do Nordeste contratou, por meio
do Pronaf, R$ 319,4 milhões, representando um
crescimento de 54,2% em relação ao montante
de recursos contratados pela Empresa em 2002,
com prioridade para os agricultores familiares
de renda anual não superior a R$ 2 mil (Grupo B).
O Banco também realizou o “DIA DA AGRICULTURA
FAMILIAR” – divulgando o Programa, facilitando a
emissão de documentos (CPF, carteira de identidade,
certidão de nascimento) e agilizando a contratação
de financiamentos – e distribuiu cartilhas informando
as principais condições de acesso ao crédito.
O processo de desburocratização do Pronaf é uma
das estratégias previstas pelo Plano Safra para
Agricultura Familiar 2003/2004, lançado em
novembro, na sede do BNB. O plano prevê
a disponibilização de R$ 1 bilhão em recursos
para o Nordeste, representando um acréscimo
de 116% em relação ao valor de 2003.

24

25

Microcrédito
Maior programa de microcrédito da América do Sul, o
CrediAmigo é responsável por mais da metade dos clientes ativos em
microfinanças do país e concentra 75% dos empréstimos
caracterizados como microcrédito no Nordeste, constituindo forte
instrumento de redução das desigualdades sociais da Região
e uma das prioridades do programa de ação do Banco como
contribuição ao Programa Fome Zero.
Em 2003, o Programa superou a marca de um bilhão de reais em
valores contratados em cinco anos de existência. Lançado com o
desafio de capitalizar aqueles que empreendem pequenos
negócios, como ambulantes, feirantes, borracheiros etc., o
CrediAmigo incorpora ao mercado os que estão na base da
pirâmide empresarial e não são alcançados pelos mecanismos
formais de crédito.
O Programa está presente em 1.172 municípios da área de atuação
do BNB e findou o exercício com 138,5 mil clientes ativos, tendo
conquistado, no ano, 75 mil clientes novos. O saldo de aplicações
do CrediAmigo cresceu de R$ 72 milhões em 2002 para R$ 91,3
milhões em 2003.
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A partir do anúncio, pelo Governo Federal, do Plano

•

Ampliação para 18 meses do prazo de

orientação empresarial oferecida pelos assessores

magnético, podendo os desembolsos dos

aos clientes do CrediAmigo são fundamentais para o

empréstimos ser retirados em qualquer agência do

sucesso nesse indicador. Podemos destacar ainda,

Banco. Também se encontra em elaboração uma

a forte capacitação dos assessores de crédito para

proposta-piloto, em parceria com Ministério do

avaliação financeira e risco de crédito.

Desenvolvimento Agrário, visando a ampliar o

Nacional de Microcrédito, em junho de 2003, o

pagamento dos empréstimos de

Para ampliar o atendimento a pessoas de baixa

acesso da população rural às microfinanças,

Banco do Nordeste vem implementando mudanças

investimento fixo (aquisição de máquinas e

renda, está em desenvolvimento a abertura de

contemplando também atividades não agrícolas no

na operacionalização do CrediAmigo, com o objetivo

equipamentos e reformas), que antes era de

conta corrente para todos os clientes do

meio rural.

de ampliar a agilidade e a produtividade do

12 meses; e

Programa, a ser movimentada através de cartão

Programa. Dentre essas alterações, destacam-se:
•

•

Ampliação do tamanho máximo do

Lançamento de linha de capital de giro

grupo solidário do CrediAmigo, de cinco

destinada a operações de R$ 100,00

para dez integrantes.

a R$ 1.000,00, com juros de 2% ao mês;
A conjunção de vários motivos explica a baixa taxa
•
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Incremento de 100% nos valores

de inadimplência nas operações do CrediAmigo.

máximos por empréstimo, passando de

A obediência a uma metodologia creditícia de

R$ 4 mil para R$ 8 mil, e o aumento de 67%

grupos solidários; o acompanhamento sistemático

no limite de endividamento do cliente,

dos empreendimentos pelos assessores de

passando dos atuais R$ 6 mil para

crédito, que gera um relacionamento de

R$ 10 mil por cliente;

proximidade e confiança entre eles; e a eficiente
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

30
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Desempenho Econômico-Financeiro
Ativos Totais
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Em 2003, os ativos globais do Banco do Nordeste

relação ao ano anterior, enquanto os ativos do FNE

apresentaram um crescimento de 15,7% em

cresceram 23,2%.
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No exercício de 2002, 89% da carteira de Títulos

como “Títulos para Negociação”, enquanto que as

e Valores Mobiliários (R$ 5.159.029 mil) do BNB

disponibilidades do FNE, que deveriam estar livres

estavam classificados na categoria “Títulos Mantidos

para a sua finalidade que é o financiamento da

até o Vencimento”, o que impedia qualquer

atividade produtiva da região Nordeste, somavam

realização de negócios com esses títulos até a data

em 31/12/2002, R$ 1.826.170 mil.

de seus vencimentos finais. Tal classificação
somente se justificava pela estratégia da então

Com o objetivo de adequar o fluxo de caixa do BNB
e considerando a atual estratégia de fazer o Banco

administração de não liberar recursos do FNE, visto

cumprir efetivamente o seu papel de administrador

que somente R$ 374.859 mil estavam classificados

do FNE, fez-se necessária a reclassificação de

Títulos e Valores Mobiliários
A carteira de Títulos e Valores Mobiliários

(R$ 5.790,6 milhões em dezembro de 2002),

corresponde a R$ 7.418,3 milhões

apresentando a seguinte composição:
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títulos para a categoria “Títulos para Negociação”,

Assim sendo, e atendendo à Circular nº 3.068,

no montante de R$ 3.283.937 mil, que

de 08/11/2002, editada pelo Banco Central, o

proporcionou um ajuste positivo no resultado do

BNB elaborou fluxo de caixa projetado para fins

período da ordem de R$ 13.365 mil. Com isso, no

de classificação da carteira de Títulos e Valores

final do exercício de 2003, 47% da carteira de

Mobiliários, o qual aponta disponibilidade

Títulos e Valores Mobiliários (R$ 3.517.732) estavam
classificados na categoria “Títulos para Negociação”,
enquanto que as disponibilidades do FNE
atingiram R$ 3.383.249 mil, o que torna possível a
contratação de operações de crédito ao amparo
do FNE, sem que o Banco apresente problemas

de recursos suficientes para o cumprimento
de todas as obrigações e políticas de concessão
de créditos sem a necessidade de alienação dos
títulos classificados na categoria “Títulos Mantidos
Até o Vencimento”. Dessa forma, a Administração

de liquidez quando da liberação de tais recursos

declara que o BNB tem a capacidade financeira e a

para os tomadores dos créditos.

intenção de manter até o vencimento esses títulos.

Operações de Crédito Globais
As operações de crédito globais acrescidas
de outras rubricas com características de crédito, tais
como os adiantamentos sobre contratos
de câmbio e os créditos concedidos a devedores por
compra de valores e bens, totalizaram,
em 31.12.2003, sem a dedução de provisões,
R$ 15,9 bilhões, representando 64% dos ativos
totais. Os setores rural (com R$ 10,5 bilhões)
e industrial (R$ 3,6 bilhões) respondem por 89,1%
dos saldos totais de operações de crédito registrados
no ativo. O quadro a seguir demonstra a composição
da carteira de crédito do Banco, por fonte.
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Recursos Totais
Ao final de 2003, as obrigações do Banco
registraram crescimento da ordem de 16,1% em
relação a 2002, conforme o quadro adiante.

Patrimônio Líquido
O Banco do Nordeste apresentou, em 31.12.2003,

para R$ 1.162.000.000,00, mediante a absorção

um Patrimônio Líquido de R$ 1,31 bilhão.
Reunidos em AGE, no dia 30 de junho de 2003, os

de parte do saldo da conta Prejuízos Acumulados,

acionistas do Banco do Nordeste deliberaram pela

com a mesma composição acionária apresentada
ao término do primeiro semestre de 2003.

redução do capital social, de R$ 3.492.249.127,80
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no valor de R$ 2.330.249.127,80, permanecendo
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Resultados
O lucro líquido do exercício de 2003 importou em
R$ 84,7 milhões, ou R$ 0,18 por lote de mil ações,
possibilitando o pagamento de dividendos no total de
R$ 20,54 milhões, dos quais R$ 6,56 milhões
já antecipados, referentes ao resultado do primeiro

Índice de Adequação Patrimonial
A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido

Em 31.12.2003, o índice de adequação de capital

e normas complementares editadas pelo Banco

apurada em 31.12.2003, foi de 6,4% a.a.

(Índice de Basiléia) do Banco do Nordeste

Central do Brasil determinam, para 31.12.2003,

alcançou 22,6% (19,7%, em 31.12.2002), com o

um limite mínimo de 11% para o índice de

Patrimônio de Referência (PR) de R$ 1,31 bilhão

adequação de capital e, no caso do Banco,

(R$ 1,17 bilhão, em 31.12.2002). A Resolução

um PR mínimo de R$ 641,5 milhões.

Apesar de um resultado, antes da tributação,
negativo, o Banco apresentou um lucro societário
de R$ 84,7 milhões, em função da constituição

semestre de 2003, e R$ 13,97 milhões a serem

de créditos tributários sobre diferenças temporais

pagos relativos ao lucro do segundo semestre.

de imposto de renda e contribuição social.

Vale destacar que um dos fatores que mais

Previdência dos Funcionários do Banco

contribuíram para este resultado foi o registro

do Nordeste (CAPEF) e seus associados para

de provisões ao amparo da Deliberação 371,

a solução do passivo contingente em função

da CVM, em decorrência do acordo firmado

da grande quantidade de demandas judiciais

entre o Banco do Nordeste, a Caixa de

contra o Banco e a CAPEF.
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Nº 2.099/94, do Conselho Monetário Nacional,
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Atração de Investimentos
A prospecção de investimentos nacionais e internacionais para a Região Nordeste
ganhou impulso em 2003, com articulações em todos os Estados da Região.
O trabalho incluiu visitas a governadores, reuniões com secretários, federações
de indústrias e outras forças representativas da área econômica com o objetivo
de identificar projetos prioritários passíveis de apoio pelo Banco.
No ano, a Empresa estruturou a Diretoria de Promoção de Investimentos, criando
a Área de Atração de Investimentos, cuja preocupação central é fortalecer a ação
articuladora para formação de parcerias e promover a atração de novos investimentos,
com foco na identificação e estímulo à implantação de bons projetos para a Região.
Foi realizada uma forte reaproximação com o empresário nacional, com reflexos
imediatos no incremento da oferta de créditos, da ordem de R$ 300 milhões, junto
aos setores de alimentação, turístico, confecção, calçados e couros e peles.
A Empresa recebeu missões internacionais, destacando-se os entendimentos com
relação ao intercâmbio comercial entre o Nordeste e a região de Setúbal, em Portugal;
tratativas com o Banco Português de Gestão, o Banco Privado Português, o Banco Alves
Ribeiro e o Banco Português de Negócios para assinatura de acordos de cooperação;
além de encontros com empresários portugueses visando investimentos para
o Nordeste, especialmente no setor de plásticos, ovinocaprinocultura, aviação
e turismo. As ações envolveram, ainda, contatos preliminares para análise da
possibilidade de instalação de um escritório em Lisboa, numa estratégia preparatória para
o aproveitamento do potencial de parcerias e negócios que aquele mercado revela.
Merece destaque, também, a realização do 1º Fórum Regional do Nordeste/INVESTE
BRASIL, que contou com a presença de técnicos do Banco, da Investe Brasil, do Ministério
das Relações Exteriores e dos Estados nordestinos, o qual caracterizou-se como espaço
para discussão de questões afeitas à promoção de investimentos, incluindo entendimentos
em torno das informações, sobre a Região, de interesse do investidor.

Em 2003, as ações do ETENE foram fortemente
direcionadas para a economia aplicada. Como
prioridade da nova gestão, foi criada a coordenação
de avaliação de políticas e programas,
responsável pelo acompanhamento, monitoramento e
avaliação dos principais programas e linhas de crédito
do Banco, além de políticas públicas.
A coordenação tem trabalhado na construção de um
sistema de acompanhamento do Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste
(PRODETUR), na elaboração de metodologias
de mensuração de impactos sócio-econômicos
do CrediAmigo, na avaliação da atuação do Banco
junto a clientes de baixa renda integrantes do grupo
B do Pronaf e na mensuração do desempenho
dos Fundos de Aval, além de estar envolvida na

ETENE

elaboração dos diagnósticos municipais
e microrregionais para o Programa Fome Zero.

Instituído pela mesma lei que criou o BNB, em

Em 51 anos de existência, o ETENE já produziu

1952, o Escritório Técnico de Estudos

mais de 900 títulos sobre a realidade econômica

No ano, o ETENE estabeleceu parcerias

Econômicos do Nordeste (ETENE) foi concebido

regional, tornando-se fonte de conhecimentos

e acordos de cooperação com entidades

para apoiar e complementar as ações do Banco,

indispensável para a atuação da Empresa, a

objetivando a elaboração e implementação

funcionando como órgão de planejamento

orientação de investimentos privados e a

de políticas de desenvolvimento local integrado

regional, realizando estudos e pesquisas

formulação de planos e programas regionais

e sustentável, bem como o estímulo a iniciativas

econômicas e apoiando a pesquisa e difusão

de fomento por parte dos governos Federal,

de economia solidária. O Escritório reuniu

tecnológica na área de atuação da Empresa.

Estaduais e Municipais.

institutos de pesquisa de todo o Nordeste para,
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junto com secretarias de Indústria e Comércio

R$ 7,7 milhões, sendo R$ 2,7 milhões para 2003

e outras áreas do Banco e de governos estaduais,

(R$ 200 mil para gestão da RENORBIO – Rede

discutir metodologias, políticas, programas

Nordeste de Biotecnologia, e R$ 2,5 milhões

e ações visando a atrair investimentos públicos

para pesquisa e desenvolvimento tecnológico)

e privados para a Região.

e R$ 2,5 milhões para os exercícios de 2004

A Revista Econômica do Nordeste (REN) é outro

e 2005, desde que seja aprovada a ação

produto disponibilizado pelo ETENE, editada desde

correspondente, prevista no PPA 2004-2007.

1968 e assinada por pessoas e instituições do Brasil,

No exercício, o ETENE realizou vários estudos,

América do Norte e Europa. A REN é considerada

pesquisas e publicações, em sintonia com

o principal veículo de divulgação para os trabalhos

a diretriz de focá-los na resolução de soluções

de economia de pesquisadores e professores

ligadas ao desenvolvimento regional.

da região Nordeste. A indexação no Dare Databank,
da Unesco, em Paris, e no Public Affairs Information
Service Inc., de Nova Iorque, são atestados do nível

Destacam-se:
•

Perfil das Atividades Não-Agrícolas no Rural
do Pólo de Desenvolvimento de

de qualidade internacional da REN.

Agronegócios Baixo Jaguaribe – Resultados

No ano de 2003, o BNB elevou de R$ 3 milhões

Preliminares;

para R$ 5 milhões os recursos destinados ao
FUNDECI, sendo que 80% destes serão

•

Turismo e Sustentabilidade;

destinados à pesquisa e desenvolvimento

•

Cadeia do Avestruz: Organização e Avaliação

tecnológico e 20% para difusão tecnológica.
Em parceria com o MCT, foram captados

Econômica; e
•

Metodologia de Avaliação de Impacto de
Programas de Microcrédito.
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Programa de Expansão de Mercado
Lançado em julho de 2003, o Programa de

O Programa, fruto da iniciativa do BID de preparar uma

Expansão de Mercado para Pequenas e

estratégia de desenvolvimento empresarial em países

Médias Empresas do Nordeste (PEM) combina

da América Latina e Caribe, tem o objetivo de fortalecer

concessão de crédito com ações voltadas ao

as pequenas e médias empresas do Nordeste para

desenvolvimento tecnológico. O PEM prevê o

que se tornem aptas a se inserir nos mercados

repasse, pelo Banco do Nordeste, de US$ 150

internacionais. O BNB já negociou e contratou para

milhões oriundos do Banco Interamericano de

repasse US$ 10 milhões. Serão apoiadas

Desenvolvimento (BID) para outras instituições

oportunidades e potencialidades já identificadas pela

financeiras credenciadas, que, por sua vez, efetuarão

Estratégia de Desenvolvimento Empresarial (EDE) –

o repasse dos recursos às micro, pequenas e médias

estudo realizado pelo Banco do Nordeste, BID, FINEP

empresas do Nordeste sob a forma de empréstimos.

e INMETRO, dentre outras instituições.

Nordeste Empreendedor
Primeiro fundo de capital de risco criado e aprovado

Seu funcionamento foi autorizado pela Comissão

para o Nordeste, o Fundo Mútuo de Investimento

de Valores Mobiliários em janeiro de 2003.

em Empresas Emergentes – Nordeste

Ao longo do ano, foram realizadas prospecções

Empreendedor identifica entre as empresas de

em aproximadamente cem empresas da Região,

pequeno e médio porte da Região negócios com

tendo sido aprovado, em setembro, o primeiro

elevado potencial de crescimento e retorno, que

investimento, no valor de R$ 3,4 milhões.

recebem aporte de capital sob a forma de participação
acionária. Ou seja, o Fundo disponibiliza recursos para
as empresas não através de financiamentos, mas
participando do risco do negócio.
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O Banco firmou parcerias entre diversas
instituições para a execução de assistência técnica
aos empresários. Foi assinado um Convênio
de Cooperação entre BNB e BID intitulado

O Nordeste Empreendedor é resultado de uma

“Programa de Reforço das Capacidades dos

parceria do Banco do Nordeste com o BID, Banco

Empresários e Modernização da Gestão

Pactual e investidores privados e tem capital

Empresarial no Nordeste do Brasil” no valor de

subscrito da ordem de R$ 36 milhões.

US$ 1.5 milhão.
49

TURISMO
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Turismo
As ações do Banco do Nordeste com o objetivo

Em agosto de 2003, o BNB negociou com o BID

de estimular a cadeia produtiva do turismo -

a prorrogação do prazo para desembolso dos

reconhecidamente uma das atividades que mais

recursos para 12.12.2004.

geram emprego e renda no mundo e vocação

A segunda etapa do Programa, o

natural da Região - estão concentradas no

PRODETUR/NE II, tem como objetivo consolidar,

Programa de Desenvolvimento do Turismo no

completar e complementar todas as ações

Nordeste - PRODETUR/NE. Caracterizado por

necessárias para tornar o turismo sustentável nos

possibilitar, de forma planejada e sistêmica, o

Pólos onde houve investimentos do PRODETUR I

aproveitamento do potencial turístico da Região, o

em benefício da população local, antes de sua

PRODETUR tem como objetivo geral a melhoria da

expansão a novas áreas.

qualidade de vida da população residente nas áreas
de sua atuação e, como objetivos específicos, o
aumento das receitas provenientes das atividades
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O PRODETUR/NE II foi dividido em duas fases.
A primeira, em execução, mobiliza recursos da
ordem de US$ 400 milhões, dos quais US$ 240

turísticas, além da capacitação gerencial para

milhões serão financiados com recursos do BID,

Estados e Municípios.

e US$ 160 milhões serão aportados conjuntamente

O Programa foi dividido em duas etapas. A primeira,

pelos Estados e pela União. O PRODETUR II

o PRODETUR/NE I, contemplou um montante

compreende ações distribuídas nos seguintes

de investimentos de US$ 670 milhões, resultado

componentes: fortalecimento da capacidade

da parceria entre o BNB e o Banco Interamericano

municipal para gestão do turismo, planejamento

de Desenvolvimento (BID), e proveu significativas

estratégico, treinamento de mão-de-obra,

melhorias na infra-estrutura turística da Região.

infra-estrutura para o crescimento turístico e

No total, o PRODETUR/NE I financiou cerca de

promoção de investimentos do setor privado.

384 projetos. No exercício de 2003 ocorreram

Em 2003, o Banco participou de reuniões intensivas

desembolsos da ordem de US$ 8.001 mil.

com os atores envolvidos no PRODETUR (BNB,
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Ministério do Turismo, SEAIN e governos estaduais),

apoio de consultoria especialmente contratada para

revisando as condições operacionais e

esse fim, sendo a análise dos mesmos em conjunto

possibilitando o encaminhamento de ações

com o Ministério do Turismo, o que viabilizará o início

essenciais à operacionalização do PRODETUR II. A

efetivo do PRODETUR/NE II no ano seguinte.

comissão de repasse foi negociada com os Estados

Em parceria com o Ministério do Turismo, o BNB

envolvidos, resultando na redução de 2,5% a.a. para
2,0% a.a. O Banco também negociou com o BID a
modificação da taxa de juros do Programa para a
modalidade de financiamento com base na taxa
LIBOR de 3 meses, possibilitando a redução dos
custos financeiros para os Estados.

analisou os PDITS dos pólos Salvador e Entorno
(BA), Litoral Sul (BA) e Costa dos Corais (AL).
Foi contratada uma firma especializada,
selecionada mediante licitação pública
internacional, para apoiar a análise técnica,
econômica e ambiental dos PDITS e realizar

O ano marcou forte ação da atual administração,

auditorias ambientais periódicas dos projetos e

no sentido de colocar o Programa em condições

avaliação do impacto geral do Programa.

de pleno funcionamento. Identificou-se, em reuniões

No ano, foram instalados ou tiveram ajustes

com os Estados e com o Ministério do Turismo, a

na composição de seus membros 10 Conselhos

existência de cláusulas no contrato de empréstimo

de Turismo.

que em muito dificultariam a execução do Programa,
o que suscitou a realização de uma série de
reuniões entre o BNB, o BID, os Estados e órgãos
federais criando as condições para as alterações

O primeiro curso de Especialização em
Avaliação Ambiental, realizado em parceria
com a Universidade Federal do Ceará (UFC),
capacitou 36 técnicos do Banco e das Unidades

das referidas cláusulas, a serem concluídas no

Executoras Estaduais (UEE) para análise e

exercício seguinte.

acompanhamento dos aspectos ambientais nas

O processo de elaboração, pelos Estados,

operações de crédito conduzidas pelo Banco,

dos Planos de Desenvolvimento Integrado de

especialmente as do PRODETUR.

Turismo Sustentável (PDITS) foi deflagrado com
54
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Capacitação de Clientes
Em conjunto com o crédito e as ações estruturadoras das atividades produtivas, a
capacitação constitui componente fundamental do desenvolvimento. Ao todo, 38,2 mil
oportunidades de treinamento presencial foram apoiadas pelo BNB em 2003. Os eventos
atenderam prioritariamente ao setor da agropecuária, com destaque para a atividade de
ovinocaprinocultura. No ano, foram promovidas:
• Parceria com o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate
à Fome (MESA) para capacitação dos Agentes Locais de Segurança Alimentar
(ALSA) do Programa Fome Zero. Foram capacitadas 2.392 pessoas , dos
1.196 municípios inseridos no Programa;
• Parceria entre BNB, INCRA e UFC para desenvolvimento do projeto de criação
dos Centros Rurais de Inclusão Digital (CRID) em dois assentamentos localizados
nos municípios de Canindé e Monsenhor Tabosa, no Ceará. A proposta tem
como objetivo possibilitar o acesso de pequenos produtores rurais e suas
famílias aos recursos da informática e prover Internet para dar acesso a
programas de educação à distância;
• Prospecção de metodologias para apoio a projetos de alfabetização de adultos.
A Empresa já possui proposta elaborada para se inserir no Programa Brasil
Alfabetizado lançado pelo Ministério da Educação, devendo contemplar
6 municípios e atender a 1.500 pessoas;
• Elaboração de cartilhas voltadas para pescadores artesanais e aqüicultores
em parceria com a Secretaria de Aqüicultura e Pesca do Governo Federal; e
• Implementação da cartilha da ovinocaprinocultura relacionada com reprodução,
alimentação e sanidade animal.
O BNB direciona suas ações de capacitação para as questões prioritárias do Nordeste,
fortalecendo a parceria com organizações com capacidade operacional e metodologias
adequadas para, em ação conjunta, agregar à ação financiadora do Banco um
56

processo de capacitação efetivo.
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Estrutura e Funcionamento
Áreas
Em 2003, o Banco do Nordeste deflagrou uma

Diretoria de Assuntos Estratégicos:

ampla revisão de sua estrutura organizacional.

Responsável pelas áreas de suporte estratégico da

As mudanças buscam proporcionar maior agilidade

Empresa, como planejamento, marketing,

ao processo decisório, atender às necessidades

capacitação de clientes, desenvolvimento
organizacional e tecnologia;

de segregação de determinadas funções, integrar
atividades de mesma natureza, eliminar

Diretoria de Administração de Recursos de

superposição de atividades e aumentar a integração
do Banco com o mercado. O quadro de diretores

Terceiros: Responsável pelo gerenciamento das
carteiras de fundos de investimento em renda fixa

da Empresa foi recomposto, contando atualmente

e variável, fundos de privatização, carteiras

com sete dirigentes, incluindo o Presidente, tendo

de investimento específicas para clientes, Fundo de
Investimentos do Nordeste (FINOR) e carteiras de

as diretorias absorvido as seguintes atividades:

investimentos oriundas de incentivos fiscais,
Diretoria Financeira e de Câmbio: Responsável
pelas informações gerenciais e corporativas,
conciliação de contas, demonstrações contábeis,
planejamento tributário, gerenciamento do FNE,
gerenciamento de recursos financeiros e

administradas pelo Banco;
Diretoria de Gestão do Desenvolvimento:
Responsável pelas políticas de desenvolvimento
da Empresa no que se refere a diretrizes,

manutenção de níveis de risco adequados;

estratégias, políticas e programas de atuação do
Banco com vistas à promoção do desenvolvimento

Diretoria de Negócios e Gestão de Pessoas:

do Nordeste e pelo conhecimento técnico

Responsável pelos negócios relacionados com

e científico que subsidie a atuação da Empresa; e

crédito comercial, crédito especializado e serviços

Diretoria de Promoção de Investimentos:

bancários, recuperação de crédito, gestão das

Responsável pela prospecção, articulação,

carteiras de clientes e de crédito e gestão de

promoção e viabilização de investimentos nacionais
e internacionais na região Nordeste.

recursos humanos com vistas a garantir elevados
níveis de desempenho e qualidade de vida ao corpo
de colaboradores da Empresa;
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Vinculadas às Diretorias encontram-se dez Áreas
e, responsável pela administração global da Empresa,

subordinadas, diretamente, as Áreas do Gabinete
da Presidência, de Supervisão de Rede de Agências,

está a Presidência, à qual se encontram

de Comunicação e Cultura, Jurídica e Logística.

Planejamento Estratégico
O Banco do Nordeste elaborou, em junho,
o Planejamento Estratégico 2003 pautado pelo
alinhamento com as políticas do Governo Federal.
Entre as diretrizes estabelecidas, estavam:
• Aperfeiçoar o sistema de controles internos,
com o objetivo de mitigar riscos operacionais
do BNB;

A Empresa terminou o exercício com um balanço
positivo em termos de alcance de objetivos. No
ano, foi iniciada a elaboração do Planejamento
Estratégico 2004/2007 de forma participativa,
envolvendo todos os funcionários do Banco por
meio de coleta de contribuições sobre a Visão
e a Missão do BNB e um grupo de trabalho

• Introdução de ações de recuperação
de crédito e redução de operações
inadimplentes;

composto por 90 colaboradores – desde
superintendentes até assistentes administrativos –
representantes de todas as áreas da Instituição.

• Ampliação do CrediAmigo e início do projeto
para microcrédito na área rural;
• Parceria com o Programa Fome Zero;

O trabalho já efetuou um diagnóstico com análise
de cenários político-institucionais,
econômico-tecnológicos, financeiros,

• Redirecionamento das agências extraregionais para atuação na captação de
recursos e promoção de investimentos; e

ambientais e sócio-culturais. Entre as
oportunidades identificadas para o BNB está
a atuação no semi-árido, a eliminação

• Definição da política cultural do Banco por
meio da identificação entre cultura e
desenvolvimento.

das cotas de exportação para o setor têxtil em
2005, mercados internacionais, evolução
tecnológica e cultural.
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superintendentes, gerentes de ambiente, assessores

o corpo funcional. Na primeira reunião, foram

e outros colaboradores da Empresa. O Fórum é

contabilizados 903 acessos simultâneos ao Fórum,

transmitido em sistema de videoconferência para todo

evidenciando a democratização de informações do BNB.

Rede de Atendimento

Recursos Humanos

Com 174 agências, instrumentos como os Agentes

O atendimento aos clientes deverá ser ampliado

de Desenvolvimento e as Agências Itinerantes e

com a implantação do Correspondente Bancário

serviços como Internet Banking e o Cliente Consulta,

e com o compartilhamento de redes de

a rede de atendimento do Banco do Nordeste está

auto-atendimento com outros bancos públicos,

Com 3.666 funcionários, o Banco do Nordeste confere

para assistente administrativo. Com base no

estruturada de forma a oferecer comodidade à sua

gerando benefícios como a elevação da adimplência,

importância estratégica ao relacionamento com os

princípio de que o contínuo aprimoramento

clientela, promover a realização de negócios e atrair

a abertura de canais de relacionamento em locais onde

recursos humanos, calcado no fortalecimento do

profissional se reflete nos resultados da Empresa, o

investimentos para a Região.

não existem agências bancárias e a ampliação dos

corpo funcional, dos organismos de representação

Banco estruturou o Programa de Educação

Em 2003, o Banco deu início a uma série

serviços disponíveis.

e das formas adequadas de negociação e debate.

Corporativa, visando a regulamentar os

de ações e projetos que buscam facilitar o acesso

O Agente de Desenvolvimento, profissional

Em 2003, foi promovido um amplo processo

treinamentos oferecidos e a incentivar a educação

a seus produtos e serviços. O Projeto Modelo

de interface direta com os clientes do Banco

de democratização das relações trabalhistas,

formal entre os funcionários. Tendo em vista o bem-

de Agências do Banco do Nordeste prevê a

do Nordeste, teve seu papel revisado e suas atividades

com abertura de canal direto de comunicação com a

estar de seus colaboradores, a Empresa mantém o

adoção de um padrão de excelência na qualidade

redirecionadas para a realização de negócios, de

Diretoria e elaboração conjunta das políticas de recursos

Programa de Melhoria da Qualidade de Vida,

do atendimento e na estrutura física e tecnológica

forma a ampliar a integração de seu trabalho à

humanos e do direcionamento estratégico do BNB.

disponibilizando atividades como ginástica laboral,
ioga, tai chi chuan, meditação, alongamento,

das agências. Entre as várias ações presentes

dinâmica de funcionamento das agências.

No ano, o corpo funcional foi reforçado com a
realização do concurso público regionalizado

shiatsu e dança, e realiza campanhas de saúde.

no Projeto, destaca-se a renovação dos

A Agência Itinerante atua em todos os municípios

equipamentos, software e infra-estrutura de

jurisdicionados da área de atuação do Banco.

auto-atendimento nas agências. Para o início de

Buscando otimizar seu funcionamento, foram

2004, está previsto o recebimento, pelas

diagnosticadas as oportunidades de melhorias, de

agências, de um total de 369 novos

modo a gerar benefícios como otimização de recursos,

equipamentos de auto-atendimento.

recuperação de créditos e realização de negócios.

Fórum de Gestão
O Banco do Nordeste integra todas as áreas

em setembro de 2003, o Fórum vem se tornando

gerenciais, promovendo a gestão participativa através

um dos símbolos da transparência do Banco do

do Fórum de Gestão Corporativo. Instituído

Nordeste e reúne Presidente, Diretores,
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Tecnologia
A área de tecnologia do Banco tem como função

•

negócios da Empresa e manter a infra-estrutura de

Aquisição de novos cash-dispensers e
terminais de pagamento; e

prover soluções tecnológicas para apoiar os
•

Término da modernização da rede WAN,

tecnologia da informação em funcionamento.

que interliga agências e superintendências à

Em 2003, o BNB promoveu:

Direção Geral.

• Aquisição de novos computadores servidores
para as agências, superintendências e
Direção Geral;

Segurança da Informação
Ciente dos riscos de perdas financeiras

•

Avaliação da Arquitetura de Segurança;

ocasionadas por disseminação de vírus, acessos

•

Plano de Continuidade para

indevidos, vazamento de informações e outros

o Processamento Centralizado;

problemas que tornam vulnerável o sistema
informacional das corporações, o Banco

•

de Processamento de Dados;

do Nordeste criou, em 2003, o Ambiente
de Segurança da Informação. O princípio que

Sistema de Segurança Física do Centro

•

Sistema de Segurança de Unidades
do BNB; e

norteia o Ambiente baseia-se na conscientização

A estrutura de atendimento do Banco do Nordeste se

recebendo ligações gratuitas (0800.783030), fax, carta

completa com a Central de Orientação ao Cliente –

ou correio eletrônico (clienteconsulta@bnb.gov.br). Em

Cliente Consulta, onde são prestadas informações

2003, 91,8% dos atendimentos relacionados a

sobre os negócios do Banco e oportunidades de

negócios originaram-se de clientes potenciais,

investimento na Região.

gerando a construção de um banco de dados que

• Análise de Riscos;

O Cliente Consulta propicia a redução de custos

pode ser acessado pelas agências na prospecção de

• Educação em Segurança da Informação;

integridade e disponibilidade, reconhecendo

e de tempo de deslocamento dos clientes às agências

novos clientes.

• Políticas de Segurança da Informação;

internacionalmente as empresas certificadas.
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dos colaboradores para a adoção de boas

•

Certificação Digital.

práticas de segurança. Dentre os projetos
em andamento, destacam-se:

A meta maior é trabalhar em conformidade com a ISO
17799, que garante o alcance dos princípios básicos
da segurança da informação: confidencialidade,
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Governança Corporativa
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No Banco do Nordeste, a prática

de Controles Internos – responsável pela

básica assegurar a obtenção de elevados

da Governança Corporativa se orienta pela busca

conformidade das operações e negócios

padrões de gestão, zelando pelos controles das

da transparência para os acionistas,

do Banco com os dispositivos legais,

Unidades, Processos e Sistemas

o mercado e a sociedade, pelo cumprimento das

regulamentos internos e a política da Empresa;

e contribuindo para a consecução

leis, normas e regulamentos (Compliance) do

Auditoria Externa Independente; o Conselho

dos resultados projetados.

sistema financeiro nacional e pela gestão

de Administração e o Conselho Fiscal.

institucional efetivada em modelos que garantam

Os ambientes de Controladoria e de Controles

formado por cinco membros, sendo um deles

o cumprimento da missão,

Internos foram criados em 2003, como reflexo da

eleito por acionistas minoritários. Reúne-se,

a continuidade da Empresa e a geração

preocupação da atual Diretoria em reforçar os

ordinariamente, uma vez por mês e,

de resultados positivos.

mecanismos de controle da Empresa, otimizando

extraordinariamente, sempre que

Para o Banco, o fomento ao desenvolvimento

o gerenciamento de riscos e custos.

convocado por qualquer de seus membros

deve se compatibilizar com a otimização dos

As estratégias, objetivos e metas corporativas,

ou pela Administração do Banco.

resultados da Empresa e preservar

assim como o plano geral de negócios e o

Adicionalmente, como sociedade de economia

as expectativas dos acionistas minoritários.

orçamento global são planejados e avaliados

mista, o Banco do Nordeste está

O sistema de gestão conta com: Auditoria

pela Diretoria e sancionados pelo Conselho

subordinado à fiscalização do Tribunal de

Interna; Unidade de Controladoria – responsável

de Administração. A Auditoria Interna subordina-

Contas da União e da Secretaria Federal de

pela estruturação e análise de informações

se hierarquicamente ao Conselho

Controle Interno.

econômico-financeiras do Banco; Unidade

de Administração e tem como responsabilidade

O Conselho Fiscal tem caráter permanente e é
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Controles Internos
A criação do Ambiente de Controles Internos,

de títulos, empréstimos e operações de câmbio)

em julho de 2003, veio somar-se às modernas

– e a análise prévia à contratação das

práticas de Governança Corporativa adotadas pelo

operações de valor superior a R$ 100 mil.

Banco do Nordeste para garantir o cumprimento de

No ano, foram analisadas 937 propostas

sua missão de desenvolvimento. Subordinado ao

de crédito, no valor de R$ 755 milhões.

Conselho de Administração, o Ambiente tem como

Foram instaladas seis Gerências de Controle, nas

responsabilidade garantir o cumprimento das normas
e processos internos, controlando
os riscos envolvidos na administração de ativos,
adotando políticas de combate à lavagem
de dinheiro e disseminando uma cultura
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cidades de Fortaleza, Maceió, Recife, Salvador e
São Luís, além de Montes Claros, que se
encontra em fase de implantação.
As Gerências realizam suas verificações
de conformidade a partir de exame dos dossiês

de controle entre os funcionários.

dos clientes, ou mediante visitas à própria

O trabalho teve início com a análise de todas

agência. Desempenhando função educativa,

as operações contratadas com valor igual ou

o Ambiente divulga periodicamente para as

superior a R$ 35 mil – exceto as contratadas

unidades as desconformidades detectadas

através do Pronaf e na área comercial (desconto

em suas análises.
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PERSPECTIVAS PARA 2004
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Perspectivas para 2004
Em 2004, os ajustes estruturais implementados no Banco do Nordeste viabilizarão mudanças ambiciosas para a promoção
do desenvolvimento regional. Extrapolando o financiamento pontual, será implantada uma ação pró-ativa e estratégica,
embasando o crédito com a priorização das atividades e territórios identificados em diretrizes de desenvolvimento em política
produtiva e tecnológica para a Região. O BNB retomará, assim, um papel de compartilhamento nos debates e ações com
os governos e entidades representativas da Região.
O total de financiamentos do BNB em 2003 contribuiu com 7,44% na Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) – que sinaliza
o potencial de resposta dos agentes econômicos à necessidade de expansão de suas capacidades instaladas da Região –,
o que inclui a participação de recursos próprios das empresas financiadas. O aumento previsto nas contratações em 2004
ampliará a participação do BNB na FBKF do Nordeste em 50%, devendo atingir 11,17% do total. É uma participação
significativa, identificando um agente ativo e estratégico do Governo Federal na transformação regional.
As perspectivas para 2004 prenunciam importantes avanços quanto à redução do desemprego no Nordeste.
Os financiamentos projetados para este ano nos segmentos Rural, Industrial, Comercial, Serviços, Infra-estrutura
e Microcrédito apontam um total de geração de mais de 1,2 milhão de empregos diretos.
O segmento Rural destaca-se dos demais, sendo responsável pela geração de quase 80% dos empregos, coerente com
a priorização à geração de renda e à agricultura familiar e empresarial. Esse segmento, responsável pela retenção
de contingentes populacionais nas áreas interioranas, gera oportunidades de trabalho para o mini produtor ou micro
empresário e sua família, desempenhando um papel social fundamental para a melhoria de vida e cidadania.
ROBERTO SMITH
Presidente
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ANTÔNIO ROBERTO DE SOUSA PAULINO

FRANCISCO DE ASSIS GERMANO ARRUDA

Diretor de Assuntos Estratégicos

Diretor de Negócios e Gestão de Pessoas

JOÃO EMÍLIO GAZZANA

LUIZ ETHEWALDO DE A. GUIMARÃES

Dir etor de Adm. de Recursos de Terceiros

Diretor Financeiro e de Câmbio

PEDRO EUGÊNIO DE CASTRO T. CABRAL

VICTOR SAMUEL CAVALCANTE DA PONTE

Diretor de Gestão do Desenvolvimento

Diretor de Promoção de Investimentos
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