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A história de Celso Furtado, grande mestre do pensamento econômico brasileiro, sempre foi marcada pela sua paixão pelo
Nordeste. Paraibano de Pombal, Furtado procurou pensar as políticas de desenvolvimento da região de uma forma mais
democrática e humana. Seu pensamento pautou as ações do Banco do Nordeste, que, durante o período em que Celso
Furtado esteve à frente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), trabalhou ao seu lado pelo
crescimento da região. E é essa história que une o BNB e Celso Furtado no Relatório Anual deste ano, que registra a biografia
de um dos mais ilustres nordestinos.
Celso Monteiro Furtado, filho de Maria Alice Monteiro Furtado e Maurício de Medeiros Furtado, nasceu no dia 26 de julho de 1920.
Tendo a vasta biblioteca de seu pai como fonte de inspiração, o jovem autodidata apaixonou-se pelos estudos, e dessa paixão
surgiram os notáveis conhecimento histórico e embasamento teórico que marcam toda sua obra.
Logo após concluir o curso secundário no Liceu Paraibano, ainda aos 19 anos, Furtado dá os primeiros passos de sua vitoriosa
carreira, entrando para a Faculdade Nacional de Direito, no Rio de Janeiro. Após concluir o curso, em meados dos anos 40, segue
para a Itália, a serviço da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial. Ao seu final, inscreve-se no doutoramento
em economia da Universidade de Paris (Sourbonne), e no Instituto de Ciências Políticas. Anos depois, já doutor, casa-se com Lucia
Tosi, mãe de seus dois filhos, Mário e André Tosi Furtado, e instala-se em Santiago, no Chile, para integrar a Comissão Econômica
para a América Latina (CEPAL), órgão que revolucionou o modo de se pensar a economia do chamado Terceiro Mundo. Na CEPAL,
Celso Furtado cumpre missões em diversos países, vindo a fixar-se no Brasil somente nos anos 50, a convite do presidente
Juscelino Kubitschek, como diretor do BNDES. Neste órgão, esteve à frente do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste. Lá, elaborou o texto que dá origem à posterior criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE),
órgão que, à época, era ligado ao Banco do Nordeste, e do qual foi o primeiro superintendente, além de ser onde concebeu e
implantou a política de incentivos fiscais para o crescimento da região.

Celso Furtado

Já na década de 60, Furtado é nomeado o primeiro titular do Ministério do Planejamento, quando elabora o Plano Trienal do
presidente João Goulart. Forte defensor da democracia, tem seus direitos políticos cassados por 10 anos durante o regime
militar, indo exilar-se em Santiago, de onde partiu para ministrar conferências e seminários em diversos países a respeito da
problemática do Terceiro Mundo. Nesse período, foi nomeado professor de Direito Econômico da Universidade de Paris, sendo
o primeiro estrangeiro a ocupar o posto em uma universidade francesa. Ao final dos anos 70, quando é votada a Lei da Anistia,
casa-se novamente, com a jornalista Rosa Furtado, e retoma a vida política, integrando, anos depois, a comissão de estudos
que elaboraria a Constituição de 88. Já no governo Sarney, como Ministro da Cultura, aprovou a lei de incentivos fiscais à
cultura. Nos anos seguintes, seguiu a carreira acadêmica, sendo homenageado por diversas instituições em todo omundo. Em
1997, assume a cadeira de nº 11 da Academia Brasileira de Letras, coroando, assim, a sua brilhante trajetória.
Celso Furtado sempre teve como tema principal de seus estudos as questões do desenvolvimento das nações do Terceiro
Mundo, em especial do Nordeste do Brasil. Em sua obra-prima, “Formação Econômica Brasileira”, Celso Furtado descreveu a
economia nacional desde o seu início colonial até o período industrial, mostrando a origem do subdesenvolvimento do país e
alternativas para um crescimento que valorizasse o bem-estar da sua sociedade.
Em 2004, aos 84 anos, Celso Furtado nos deixou, mas o seu legado e sua obra jamais serão esquecidos, e seus estudos
terão extrema relevância para as gerações que estão por vir. Seu nome fica marcado na história como um nordestino forte
e determinado, que pensou o Brasil e o Nordeste de uma maneira diferente, mais social e humanitária. Um homem que
escreveu um capítulo especial na história da luta pelo desenvolvimento e pela igualdade no país. E que rodou o mundo, sem
nunca abandonar suas raízes nordestinas, dedicando parte de sua vida à elaboração de políticas mais inclusivas para os seus
conterrâneos. Celso Furtado é, acima de tudo, um economista com a cara do Brasil.
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A resultante da política econômica espelhada no fortalecimento dos fundamentos macroeconômicos que alicerçam o
processo de estabilização mostra uma diretriz de ajuste gradual das disfunções herdadas pelo atual governo federal. Este
ajustamento gradual, ao contrário dos planos e intervenções drásticas que a nossa história econômica recente assinala,
aponta para uma crescente confiabilidade prospectiva dos agentes econômicos que legitimam esse processo de forma
cabal através da queda do risco Brasil e da retomada dos investimentos.
É nesse contexto que o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) encerra mais um exercício de contribuição para o
desenvolvimento da Região. De maneira geral, o desempenho operacional do BNB – representado pelos empréstimos e
financiamentos contratados – registrou um incremento de 33% em relação ao ano de 2004. Foram mais de R$ 6 bilhões
disponibilizados a agentes produtivos e pessoas físicas de toda a área de atuação do Banco por meio de empréstimos
de curto prazo e sobretudo financiamentos de longo prazo. O crescimento ficou distribuído entre áreas e programas
estratégicos da Empresa, desde o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que superou
R$ 1 bilhão em financiamentos contratados, passando pelos empréstimos do Programa de Microcrédito Produtivo
Orientado do Banco (CrediAmigo) e chegando ao crédito comercial com volume de empréstimos 180% superior ao
exercício anterior. Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o BNB contratou
R$ 4,2 bilhões em financiamentos e registrou o seu maior volume anual desde a criação do FNE, em 1989.
Os resultados alcançados reafirmam, com maior intensidade, o alinhamento do Banco do Nordeste do Brasil com a

Mensagem do
Presidente

política do Governo Federal de crescente integração da economia nordestina à economia brasileira e ao comércio
exterior; no apoio ao bom desempenho das contas do Tesouro Nacional, no decisivo redirecionamento e fortalecimento
da agricultura familiar e no destacado processo de inclusão e democratização de acesso ao crédito através da política de
microcrédito produtivo orientado do Governo Federal.
Esse desempenho sinaliza, também, um novo panorama operacional, que inclui a busca por fontes alternativas ao FNE
como funding utilizado no fomento ao desenvolvimento da Região, um esforço de racionalização nos processos de
crédito e funcionamento das agências, com reflexos importantes em sua eficiência e eficácia, e a adoção de iniciativas
tendo em vista um melhor gerenciamento dos riscos a que a atividade do Banco está exposta. Nesse sentido, o Banco
promoveu alterações em sua estrutura organizacional. Entre as mudanças, destacam-se a criação da Área de Negócios e
o direcionamento da responsabilidade pela administração de riscos, controles internos e segurança corporativa para uma
Diretoria específica. A atuação do Projeto Basiléia II em 2005, de forma a adequar os processos operacionais do Banco
ao Acordo de Basiléia, é uma das ações que contribuirão para tornar o BNB cada vez mais sólido do ponto de vista de
gerenciamento de riscos.
O ano foi marcado, ainda, pelo esforço de apresentação do Banco do Nordeste para o mercado como um Banco
conterrâneo, Instituição cada vez mais atuante e parceira da sociedade, e pela estruturação do Programa de
Responsabilidade Social da Empresa. Um resumo das ações de fomento ao desenvolvimento e do desempenho
operacional e financeiro do BNB encontra-se descrito no corpo deste relatório.

Roberto Smith
Presidente do Banco do Nordeste
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BNB em Números – Principais Indicadores Consolidados
R$ milhões
Contas de Resultado
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços 1
Despesas de Pessoal 2
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas e Despesas Operacionais 3
Resultado Operacional
Resultado não Operacional
Imposto de Renda e Contribuição Social
Participações no Lucro
Lucro Líquido
Contas Patrimoniais
Ativos Totais
Patrimônio Líquido
Operações de Crédito 4
Depósitos 5
Rentabilidade
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
Índice de Eficiência 6    
Sem Receitas de Del Credere do FNE
Com Receitas de Del Credere do FNE
Lucro Líquido por lote de mil ações (em R$)
Ratings
Moody’s
Austin
Standard and Poor’s:
Escala Local
Escala Internacional
Dados estruturais
Índice de Basiléia
Número de Agências
Número de Funcionários

2002

2003

2004

2005

720
436
(272)
(248)
(58)
(226)
349
5
(192)
0
161

666
447
(287)
(261)
(59)
(526)
(21)
3
103
0
85

594
546
(323)
(322)
(70)
(44)
382
(4)
(213)
(13)
152

665
653
(560)
(366)
(85)
57
365
(6)
(206)
(7)
157

11.024
1.170
15.679
3.076

12.756
1.315
15.866
2.767

13.167
1.340
18.454
2.709

12.591
1.381
22.247
2.513

13,8%

6,5%

11,3%

11,4%

45,1%
42,5%
0,18

49,2%
46,0%
0,10

56,5%
51,6%
0,17

70,2%
54,8%
0,18

Ba3
AA/Estável

Ba3
AA/Estável

Ba2
AA/Estável

N.d.
N.d.

BB/Negativo
B+/Negativo

BB/Estável
B+/Positivo

AA/Estável
BB-/Estável

AA/Estável
BB-/Estável

19,7%
174
3.782

22,6%
174
3.666

19,8%
180
4.053

18,6%
180
4.407

1. 	 Inclui, em 2002, R$ 339 milhões de taxa de administração do FNE, que só passou a ser contabilizada como RPS em 2003
2. 	 A elevação nas Despesas de Pessoal, no exercício de 2005, se deveu, preponderantemente, aos efeitos do incremento de despesas com provisões
de benefícios pós-emprego, relativas ao plano de saúde dos empregados (Deliberação CVM 371); aos benefícios decorrentes dos acordos salariais
ocorridos em setembro de 2004 e setembro de 2005; à ocupação de funções criadas pelo processo de reestruturação da Direção Geral, como
decorrência da exigência pela segregação de atividades; e, ainda, à elevação nas despesas do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
3. 	 Exclui, em 2002, R$ 339 milhões de taxa de administração do FNE, que só passou a ser contabilizada como RPS  em 2003
4. 	 Inclui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
5. 	 Inclui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
6. 	 Despesas Administrativas / Resultado da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços

Perfil do Banco do Nordeste

Missão e Visão

Características Gerais

Criado com o intuito de reduzir a desigualdade
socioeconômica existente entre o Nordeste e as
regiões mais desenvolvidas do país, o Banco do
Nordeste tem como missão:

Organizado sob a forma de economia mista de
capital aberto, o Banco do Nordeste do Brasil S. A.
(BNB) é a maior instituição financeira da América
Latina voltada para o desenvolvimento regional,
criada pela Lei Federal nº 1649, de 19.07.1952,
com mais de 90% de seu capital sob o controle do
Governo Federal. Há mais de 50 anos em atividade,
o BNB está sediado na cidade de Fortaleza, capital
do Estado do Ceará, e sua área de atuação engloba,
além de todos os Estados nordestinos, a região norte
dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo,
totalizando 1.985 municípios.

“Impulsionar, como instituição financeira, o
desenvolvimento sustentável do Nordeste
do Brasil, através do suprimento de recursos
financeiros e de suporte à capacitação técnica
a empreendimentos da Região”.
O BNB adota determinados princípios e valores que
entende como necessários à cultura da organização
para que possa atingir seus objetivos estratégicos.
Nesse sentido, incentiva: a busca pelo conhecimento,
de forma a agilizar a identificação de oportunidades e
a adaptação de soluções modificadoras da realidade
regional; a orientação para resultados positivos,
gerados com a velocidade necessária e proporcionando
competitividade e auto-sustentabilidade da empresa;
a inovação constante, com reflexos na melhoria
contínua dos processos, produtos e serviços do Banco;
a orientação ao cliente, de forma a gerar soluções
compartilhadas e a satisfação de sua clientela; e o
ambiente profissional desafiador, desenvolvido em
equipe, com respeito, abertura e confiança.
São todos valores adotados pelo BNB na busca pela
realização de sua visão, que espelha a maneira como a
Empresa deseja ser reconhecida:

“O Banco propulsor das transformações
regionais e da melhoria da qualidade de vida
do povo nordestino”.
[12]

Em dezembro de 2005, o BNB figurava em 16º lugar entre
os maiores bancos com atuação no país, com ativos totais
de R$ 12,5 bilhões. Os recursos financeiros administrados
pela Empresa são aplicados majoritariamente em
financiamento produtivo a empreendimentos de todos os
setores da economia localizados em sua área de atuação,
e provêm, principalmente, do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE). Além do FNE, o BNB
opera com recursos próprios e tem acesso a outras
fontes, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e instituições internacionais multilaterais, como
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Banco Mundial.
O Banco opera o maior programa de microcrédito
produtivo orientado da América do Sul, o CrediAmigo,
e é responsável pela gestão do Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/
NE), criado para estruturar a atividade turística da
Região.
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Ao final de 2005, o BNB contava com 4.407

(FDR), que juntos somam R$ 12 milhões em

funcionários, 4.180 colaboradores terceirizados e

recursos não-reembolsáveis disponibilizados

1.095 estagiários de nível médio e superior. A rede

por meio de edital público para a comunidade

de atendimento do Banco envolve 176 agências

científica.

localizadas em sua área de atuação e quatro
agências extra-regionais, localizadas em São
Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte
(MG) e Brasília (DF), especializadas na atração
de investimentos produtivos privados. A rede é
complementada pela infra-estrutura própria de
atendimento do programa CrediAmigo composta por
170 agências e 23 postos ao final do exercício.
A clientela do Banco é composta por agentes
econômicos – representados por empresas de
micro, pequeno, médio e grande porte –, agentes
institucionais – governos federal, estadual e
municipal e organizações não-governamentais – e
pessoas físicas – agricultores familiares, produtores
rurais de micro, pequeno e médio porte e o

produção cultural da Região por meio do patrocínio
de eventos e produções artísticas em todos os
Estados de sua área de atuação. O Programa BNB
de Cultura soma R$ 2 milhões em recursos nãoreembolsáveis distribuídos anualmente a iniciativas
das áreas de música, vídeo, literatura e artes
plásticas. Em paralelo, o Centro Cultural Banco
do Nordeste do Brasil, localizado em Fortaleza,
mantém uma programação fixa e gratuita com uma
gama de atrações artísticas que visa a disseminar
na sociedade nordestina a fruição da produção
cultural local.

O BNB é o responsável pela administração do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
criado pela lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com
o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico
e social nordestino mediante a aplicação de seus recursos
em programas de financiamento aos setores produtivos.
O Banco também é o agente financeiro e administrador
da carteira de títulos do Fundo de Investimentos do
Nordeste (Finor), criado pelo Decreto-Lei nº 1.376, de 12
de dezembro de 1974, para apoio financeiro às empresas
sediadas na área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

• agente financiador do setor produtivo e da infraestrutura socioeconômica regional;

Além da atividade de intermediação financeira, o

• promotor da captação de recursos nacionais e
internacionais e de investimentos produtivos na região;

de forma a promover a inovação tecnológica e a
produtividade dos empreendimentos instalados,
especialmente os da zona semi-árida. Os estudos
são gerenciados pelo Escritório Técnico de Estudos
Econômicos do Nordeste (Etene), criado pela
mesma lei que instituiu o BNB. Por meio do Etene,
o Banco administra o Fundo de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (Fundeci), o Fundo de
Apoio às Atividades Socioeconômicas do Nordeste
(Fase) e o Fundo de Desenvolvimento Regional

Como banco múltiplo, o BNB tem autorização para
operar as carteiras de desenvolvimento (maior carteira
da Empresa), comercial e de investimento, oferecendo
aos clientes, além do financiamento produtivo de longo
prazo, produtos e serviços bancários tradicionais.

A atuação do BNB é guiada pela perspectiva da promoção
do desenvolvimento sustentável, concepção presente em
suas estratégias operacionais e que associa inclusão social
ao crescimento econômico. Nesse sentido, o papel do BNB
extrapola a função tradicional de intermediação financeira,
assumindo também as atribuições de:

empreendedor informal urbano.

BNB promove estudos econômicos sobre a Região,

[14]

O Banco mantém uma política de incentivo à

Papel e Mercado de Atuação do BNB

• executor de políticas governamentais, buscando
maior interação com os Estados e municípios;
• parceiro das entidades estatais, das organizações
não-governamentais e de outras organizações
da sociedade civil, na implementação de políticas
públicas na Região.
Como órgão executor de políticas públicas, o Banco
trabalha em sinergia com o Governo Federal,
observando suas diretrizes e executando programas
estratégicos, como o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Rede de Atendimento
O BNB alcança os 1.985 municípios de sua área de
atuação por meio de sua rede física de atendimento e
dos agentes de desenvolvimento. O Banco dispõe de 176
agências distribuídas entre os nove Estados nordestinos
e o norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito
Santo, além de outras quatro agências extra-regionais
especializadas em atração de investimentos produtivos
privados e sediadas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro
(RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
[15]
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Além da rede de agências institucionais, o BNB conta
com 170 agências e 23 postos de seu programa de
microcrédito produtivo orientado, o CrediAmigo, para
atendimento de microempreendedores urbanos.
Em articulação com a rede física de atendimento
do Banco encontra-se o trabalho dos agentes de
desenvolvimento, funcionários destacados pela
Empresa especialmente para trabalhar na estruturação
do desenvolvimento da Região. Ao todo, o BNB
conta com 200 agentes que viabilizam a presença
da Empresa em todos os municípios de sua área
de atuação e trabalham orientados pela Política
de Desenvolvimento Territorial do Banco, gerando
soluções para o sucesso das cadeias produtivas de
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maior potencial na Região. Trabalhando em estreita
proximidade com as comunidades nordestinas, o
conhecimento dos agentes de desenvolvimento permite
sinalizações constantes de negócios para as agências
institucionais, que complementam o trabalho desses
funcionários especializados com o suporte creditício.
Completando a rede de atendimento do BNB estão o
portal da Empresa na Internet, desenhado para ser
uma fonte de informações e soluções de atendimento
às necessidades dos agentes econômicos, e o Cliente
Consulta, central de atendimento que, de forma
gratuita, disponibiliza informações técnicas sobre a
Região – incluindo oportunidades de investimento – e
os produtos e serviços do Banco.
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Estratégias

Política Produtiva
Com o intuito de orientar, de maneira pragmática, suas
operações de financiamento, o BNB elaborou a Política
Produtiva para o Nordeste (PPN), conjunto de objetivos,
estratégias e diretrizes que visam a reduzir a disparidade
regional de desenvolvimento socioeconômico envolvendo o
Nordeste em relação ao país. O Banco parte do pressuposto
de que a redução das desigualdades regionais deve resultar
de um esforço objetivo de política econômica envolvendo
investimentos estruturantes em capacidade produtiva,
tecnologia, infra-estrutura e logística integradores, além de
arcabouços normativos e institucionais.
Nesse sentido, a PPN visa a contribuir para o
desenvolvimento sustentável do Nordeste, servindo
de orientação para o financiamento das atividades
produtivas e da infra-estrutura regional com foco
na integração econômica com o país e o mundo,
na inclusão social de sua população e na redução
das desigualdades. O BNB pretende, com esta
iniciativa, afastar a prática que se fez presente até
então na Empresa, de vir operando apenas como um
balcão de atendimento à demanda de projetos de

investimentos avulsos, para também passar a orientar
uma estruturação produtiva estratégica e embasar os
processos de tomada de decisão empresariais.
A PPN toma como referencial os objetivos gerais do
Governo Federal, coerentes com o Plano Plurianual
para o período 2004-2007, voltados para perseguir o
desenvolvimento sustentável do Nordeste – objetivo
central da Política – desdobrando-se em dois macroobjetivos para a Região:
a) crescer sensivelmente mais rápido que o Brasil,
de forma integrada ao país e à economia mundial; e
b) efetivar a inclusão social e a redução das
desigualdades.
Derivadas dos objetivos, as estratégias definem
caminhos para seu alcance, ao passo que as diretrizes
fornecem orientações sobre como as estratégias
são operacionalizadas, direcionando, de forma mais
específica, os programas e projetos estruturados,
conforme quadro abaixo:

PPN: ESTRUTURA SINTÉTICA
Objetivo Central

Macro Objetivos

Estratégias

Diretrizes

Programas,
projetos

São Estratégias da PPN:
• orientar o crédito dirigido de longo prazo para
empreendimentos-chave com capacidade de
alavancar outros empreendimentos das cadeias
produtivas selecionadas;
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• dotar a estrutura produtiva nordestina de maior
competitividade e permeabilidade a todos os
segmentos de mercado e portes empresariais;
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• expandir o multiplicador de renda e emprego
endogenamente à região;
• explicitar melhor as condições de atratividade
regional para os capitais privados nacionais e
internacionais;

• preservar o meio ambiente, e combater os
processos de desertificação na sua vinculação
com os programas e projetos de investimentos
produtivos;

• participar com capital de risco em projetos
considerados estratégicos;

• promover a responsabilidade social vinculada
a todas as ações endógenas e exógenas a
programas e projetos;

• vincular o desenvolvimento regional às
especificidades de desenvolvimento territorial;

• apoiar a política de inclusão social e
democratização do acesso ao crédito.

Diagrama Síntese da PPN
Objetivo Central

Macro Objetos

Estratégias
Financiamento de
Empreendimentos-Chave

Aumentar a Competitividade

Crescimento
Sustentável

Desenvolvimento
Sustentável
do Nordeste

Inclusão
Econômica e
Redução das
Desigualdades
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Expandir o Multiplicador
de Renda e Emprego

Diretrizes
Ampliar Capacidade
Instalada

Ampliar Grau
de Abertura

Maior Agregação
de Valor

Buscando integrar os esforços de mapeamento de
arranjos produtivos locais do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ao
conhecimento acumulado pelo Escritório Técnico
de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), do
BNB, e com base em pesquisas, interlocuções
com universidades, entidades empresariais e
governamentais de todo o Nordeste, foram identificadas
cadeias produtivas prioritárias, para tratamento
diferenciado pelo BNB, segundo a relevância com que
estas respondem ou tenham potencial para responder
aos objetivos, estratégias e diretrizes definidas pela
PPN. As cadeias produtivas foram identificadas com
base em nove critérios:
a) Maior geração de valor agregado e emprego na
Região, a partir de cadeias produtivas dotadas de
potencialidades regionalizadas;
b) Agregar progresso tecnológico e qualidade
certificada nos processos produtivos regionais;
c) Ampliar a participação relativa das exportações
nordestinas em face das exportações nacionais;

Explicitar Atratividade
para os Capitais

Crédito Produtivo
Orientado

Capital de Risco

Apoiar Empreendimentos
Estruturados

e) Adequar-se à política industrial do Governo Federal

Desenvolvimento Territorial

Maior Efetividade
à Agricultura Familiar

f) Tornar o Nordeste menos exposto às fragilidades
sanitárias de seus rebanhos e aqüicultura;

Preservar o Meio Ambiente

Combate ao Clientelismo

Promover Responsabilidade
Social

Valorização Cultural

Inclusão Social/
Democratização do Crédito

Desenvolvimento de
Pesquisa Aplicada

d) Apoiar a política de agricultura familiar do Governo
Federal;

g) Minimizar o risco ambiental, melhorar os
processos de licenciamento e recuperar áreas sob
foco de desertificação;
h) Aproveitar as potencialidades do semi-árido;
i) Apoiar empreendedores e empreendimentos
estruturadores de encadeamentos produtivos
envolvendo pequenos produtores locais.

A cobertura econômica dos arranjos produtivos
identificados é abrangente, compreendendo a agricultura,
a pecuária, as atividades extrativas minerais, as
agroindústrias e as indústrias de base extrativa mineral,
a indústria manufatureira e o amplo e diversificado setor
de serviços da Região. Correspondem a 31 cadeias
produtivas ou setores isolados:

Tabela 1 - PPN - Cadeias
Produtivas Identificadas
Fruticultura

Aqüicultura

Floricultura

Algodão

Avicultura

Móveis

Soja-Milho

Gesso

Café
Cachaça
Vinhos
Sucroalcooleiro
Biodiesel

Rochas Ornamentais
Cerâmica Revestimento
Fertilizantes
Petróleo e Gás
Pesca e Equipamentos

Ovinocaprinocultura

Couro-calçados

Siderurgia
Equipamentos de
Base Tecnológica
Têxtil e Confecções
Petroquímica e
Transf. Plástica
Fármacos
Massas e Biscoitos
Saúde
Turismo
Software
Automobilísticas/
Autopeças

Apicultura

Divisão Territorial
Em 2005, o BNB definiu sua base de atuação em
territórios geográficos delimitados de forma a facilitar a
estruturação econômica de aglomerações produtivas,
a ser viabilizada por meio de parcerias e ampliação
do acesso ao crédito. A estratégia de desenvolvimento
territorial está calcada na atuação dos agentes de
desenvolvimento em 130 territórios delimitados. Ao final
de 2005, 540 aglomerações produtivas priorizadas,
urbanas e rurais, envolviam mais de 150 mil agentes
produtivos na realização de agendas de trabalho em
parceria com instituições públicas e privadas, tendo
sido sinalizadas demandas de financiamento para as
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agências do BNB no valor de mais de R$ 100 milhões,
principalmente de produtores e empresas de pequeno
porte atuantes nos territórios.

conforme o porte de sua atividade produtiva, sua
inserção no mercado e seu potencial de contribuição
para a auto-sustentabilidade.

Integra também a Política de Desenvolvimento
Territorial do BNB o apoio à execução de políticas
públicas, fator de ampliação do acesso ao crédito
dos produtores e empresários de pequeno porte.
Nesse sentido, foi firmada em 2005 cooperação com
a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e o
Ministério do Desenvolvimento Agrário, objetivando a
viabilização de mutirões institucionais nos municípios
para emissão gratuita de documentação civil para
agricultoras. No ano, os mutirões realizados a partir
de articulação dos agentes de desenvolvimento com
parceiros do Banco viabilizaram 68,6 mil atendimentos
de documentação além de orientação para o crédito,
tendo contribuído para a expansão em mais de 40% do
volume financiado a agricultoras.

A clientela da carteira de desenvolvimento do
BNB é diversificada, variando do agricultor familiar
ao grande empresário industrial. As linhas de
financiamento do Banco são desenhadas de forma
a atender às necessidades de todo tipo de agente
econômico com atuação na Região ou que tenha
interesse em nela investir.

Carteira de Desenvolvimento
O BNB é responsável por 72,9% dos saldos de
financiamentos destinados pelo sistema financeiro
à Região Nordeste. O Banco tem como prioridade
estratégica a aplicação integral dos recursos de longo
prazo à sua disposição, em especial aqueles oriundos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE), expandindo de forma contínua a carteira de
desenvolvimento da Empresa.
As operações de longo prazo do Banco priorizam
setores estratégicos, de forma a aproveitar o potencial
local e acelerar o desenvolvimento da Região. Nesse
sentido, o BNB dá tratamento diferenciado aos clientes

Assim, fazem parte do portfólio de financiamentos
da Empresa programas voltados para a implantação,
expansão, diversificação e modernização de
empreendimentos agropecuários, industriais,
agroindustriais, de comércio e serviços e de turismo.
O BNB também possui linhas de financiamento
de investimentos específicas para o fornecimento
de infra-estrutura econômica não-governamental,
desenvolvimento da atividade de aqüicultura e
de pesca, incentivo à geração e incorporação de
inovações tecnológicas e importação de máquinas e
equipamentos.

O processo de concessão de financiamentos no BNB
obedece a um rigoroso gerenciamento de riscos, de
forma a preservar a qualidade da carteira e garantir
o reembolso dos créditos concedidos e a integridade
dos recursos públicos sob sua responsabilidade. Dessa
forma, cada proposta de concessão de financiamento
passa por uma série de etapas, que incluem:
• Conhecimento do cliente – composta de uma
entrevista padronizada, visita ao empreendimento
a ser financiado e elaboração de cadastro;
• Avaliação de risco – análise das variáveis da
proposta e do cliente relacionadas a risco;
• Elaboração do projeto – inclui informações sobre
a viabilidade técnica, econômica e financeira do
empreendimento solicitante;
• Análise técnica – realizada por unidades
especializadas do Banco (Centrais de Apoio

Operacional), aqui são analisadas questões
relacionadas à gestão técnica e administrativa,
bem como perspectivas de sucesso do
empreendimento;
• Verificação de conformidade – verificação da
adequação das propostas aos normativos internos
do Banco;
• Gerenciamento e acompanhamento do cliente –
mesmo após o desembolso dos recursos, o BNB
acompanha de maneira estreita a aplicação dos
créditos conforme o programado;
• Assessoria empresarial e técnica – além
do crédito, os clientes têm à sua disposição
orientações técnicas para bem desenvolver os
objetivos previstos pela proposta de financiamento
para o empreendimento, por meio da contratação
de serviços de terceiros.

Além dos programas de investimento, o portfólio da
carteira de desenvolvimento do BNB inclui programas
específicos para o financiamento de capital de
giro associado ou não a novos investimentos no
empreendimento. Em 2005, foi criado o programa FNEInsumos, linha de financiamento que permite a aquisição
isolada – sem associação a investimentos – de matériasprimas e insumos utilizados no processo produtivo
de indústrias e agroindústrias e mercadorias para a
constituição de estoques de empresas comerciais.

 - Dados do BACEN - Novembro/2005
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Agricultura Familiar
A estratégia aplicada à carteira de desenvolvimento do
Banco prevê tratamento especial a agricultores familiares
e beneficiários de crédito fundiário. O BNB entende que
o acesso ao crédito não deve ser privilégio de grupos de
maior poder econômico e trabalha visando a democratizar
esse acesso. Dessa forma, possui estrutura administrativa
específica para gerenciar o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), bem
como vem procurando desburocratizar o processo de
concessão de créditos do Programa.
Em 2005, o BNB iniciou a aplicação da mesma
metodologia do microcrédito para a concessão
de créditos por meio do Pronaf. Denominada
AgroAmigo, a utilização da metodologia no meio rural
é voltada para beneficiários do grupo B do Programa
(renda bruta anual familiar até R$ 2 mil), e tem o
objetivo de replicar no Pronaf a aceitação e as baixas
taxas de inadimplência verificadas no programa de
microcrédito do BNB, o CrediAmigo.

Microcrédito Produtivo Orientado
Dentro da estratégia de democratização do crédito,
encontra-se também o programa de microcrédito
produtivo orientado do BNB, o CrediAmigo. São
chamados de programas de microcrédito produtivo
orientado aqueles programas de crédito voltados
para pessoas físicas e jurídicas empreendedoras
de atividades produtivas de pequeno porte com
utilização de metodologia específica definida na
Lei nº 11.110, de 25.04.2005. Maior programa
de sua espécie da América do Sul e o segundo
maior da América Latina, o CrediAmigo viabiliza
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empreendimentos produtivos numa perspectiva de
curto prazo. É voltado para microempreendedores
urbanos que não têm acesso a crédito por não
possuírem as garantias tradicionalmente exigidas
pelo mercado financeiro.
O CrediAmigo utiliza a metodologia de formação de
grupos solidários para a concessão de empréstimos,
por meio da qual cada mutuário responsabiliza-se pelo
crédito disponibilizado aos outros membros do grupo.
O desembolso dos recursos é feito de forma imediata
e integral.

Carteira Comercial
O Banco do Nordeste trabalha com vistas à expansão
contínua de sua área comercial por considerar que o
desenvolvimento requer, além de investimentos de longo
prazo, a satisfação das necessidades também de curto
prazo dos agentes econômicos em atuação na Região.
Dessa forma, os clientes que recebem financiamento da
Empresa têm à sua disposição uma gama de produtos
e serviços bancários que procuram atender às suas
necessidades de uma maneira holística.
A carteira comercial também oferece suporte ao
trabalho de fomento ao desenvolvimento promovendo a
auto-sustentabilidade da Instituição. Em paralelo à sua
função de banco de desenvolvimento, o BNB orientase pela geração de resultados financeiros positivos e
a lucratividade da Empresa. Nesse sentido, a carteira
comercial assume um caráter estratégico na atividade
desempenhada pelo Banco.
Os seguintes produtos e serviços comerciais são
disponibilizados pelo BNB à sua clientela:

• Pessoas Físicas: crédito direto ao consumidor,
crédito rotativo e cheque eletrônico, fundos
de investimento, poupança, seguros, título de
capitalização, Banco 24 horas e Internet Banking;
• Pessoas Jurídicas: empréstimo para capital
de giro, cheque-empresa, conta empresarial,
desconto de duplicatas, desconto de cheques,
cobrança, fundos de investimento, poupança,
seguros, título de capitalização, Banco 24 horas e
Internet Banking.

Carteira de Investimento
A carteira de investimento do Banco do Nordeste é
composta majoritariamente por fundos de investimento
fechados e abertos ao público em geral, onde são
aplicados os recursos de terceiros administrados pela
Empresa. Em 2005, após a vigência da nova legislação
tributária de aplicações financeiras, o BNB lançou
um novo fundo de investimento: o Banco do Nordeste
Fundo de Investimento Referenciado DI Longo Prazo,
destinado aos pequenos investidores. O novo fundo
foi lançado para beneficiar esse público com alíquotas
menores de imposto de renda para aplicações com
prazos mais longos. Com o lançamento, o BNB passou
a administrar 12 fundos de investimento, sendo nove
fundos de varejo e três fundos exclusivos.
Como banco de investimento, o BNB procura
remunerar os capitais administrados observando a
melhor relação risco versus retorno para sua clientela.
Na administração de fundos exclusivos, o Banco gere
recursos de empresa de Previdência Complementar. A
estratégia base do Banco para os fundos de varejo está
em consonância com o objetivo de fortalecer a carteira
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comercial da Empresa e, conseqüentemente, propiciar
uma alavancagem na captação de recursos. Dessa
forma, esses fundos de varejo são disponibilizados para
um público-alvo com níveis de renda diferenciados,
bem como para perfis de riscos distintos, requerendo
aportes que vão de R$ 100 a R$ 100 mil como valor
inicial para seu ingresso.
Com relação ao risco, o Banco oferece fundos de baixo
risco, como os de Curto Prazo, os Referenciados DI
e os de Renda Fixa. O BNB disponibiliza, também,
um fundo Multimercado e um fundo de Ações
que apresentam níveis de risco médio e elevado,
respectivamente. A distribuição desses fundos é feita a
partir das agências do Banco.

Recuperação de Crédito
Paralelamente à estratégia de expansão da carteira
de crédito de longo prazo, o BNB traça estratégia
específica para que os créditos disponibilizados
retornem normalmente ao ativo da Empresa,
preservando a integridade do patrimônio do Banco e
dos recursos públicos por ele administrados.
A estratégia de recuperação de créditos inclui a
atuação das agências do Banco e de unidades
administrativas específicas em cada uma das 10
superintendências estaduais do BNB, denominadas
Unidades de Recuperação de Crédito, responsáveis
pelo gerenciamento de clientes cujos reembolsos do
financiamento contratado encontram-se em situação de
atraso por um período acima de 60 dias. Criadas em
2005, essas unidades passaram a ser responsáveis
por uma carteira específica de créditos em situação
anormal. Trata-se de unidades com funcionários
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especializados trabalhando com operações cuja
complexidade financeira demanda tratamento
diferenciado pela Instituição.
A criação das Unidades de Recuperação de Crédito
permitiu o estabelecimento de metas específicas de
recuperação e renegociação de dívidas em relação às
demais unidades administrativas da Empresa.

Segmentação de Clientes

• Carteira de recuperação de crédito – clientes com
operações de crédito em atraso há mais de 60 dias.
O gerenciamento das carteiras envolve visitas aos
clientes, planejamento de metas, diversificação de
produtos, monitoração da rentabilidade por cliente e
dos resultados por carteira.

Atração de Investimentos Privados

O BNB tem como estratégia a segmentação de seus
clientes conforme o porte do negócio financiado,
visando a atender às necessidades de cada grupo
de agentes econômicos de maneira customizada. Os
clientes são agrupados em carteiras gerenciadas pelas
agências do Banco e por unidades administrativas
específicas da direção geral da Empresa.

Além de financiar as atividades produtivas da Região,
o Banco do Nordeste realiza trabalho de articulação
institucional visando à atração de investimentos
produtivos privados de outras regiões do país e do
exterior com disponibilidade de capital. O trabalho
inclui a apresentação das potencialidades da Região e
das linhas de financiamento do Banco para potenciais
investidores do mercado privado.

A segmentação de clientes por carteira no BNB
obedece à seguinte divisão:

Para o trabalho de promoção de investimentos, o
BNB utiliza a marca Investe NE Brasil, e trabalha com

três prioridades estratégicas: internacionalização da
Empresa; alavancagem de resultados; e criação de
condições para novos investimentos.
A criação de condições para novos investimentos
contempla a disponibilização de informações
técnicas para o investidor e a viabilização de setores
econômicos estratégicos (setor têxtil, infra-estrutura e
energia).
O trabalho de promoção de investimentos envolve a
busca por empreendimentos-âncora que fortaleçam
as cadeias existentes nos Estados ou tenham a
capacidade de proporcionar um novo ciclo econômico
na localidade, o fortalecimento e expansão das
empresas nordestinas competitivas e a colaboração
para a normalização de empreendimentos com
dificuldades em honrar seus compromissos com o
Banco por meio da busca de parceiros que tenham
interesse em viabilizar o sucesso do negócio.

• Clientes institucionais – governos, autarquias,
empresas do setor público e afins;
• Clientes de grande porte – clientes com faturamento
anual acima de R$ 35 milhões, com alto potencial
para o desenvolvimento de novos negócios;
• Clientes de médio porte – clientes com faturamento
anual entre R$ 2,1 milhões e R$ 35 milhões;
• Carteira de atendimento – pessoas físicas que
tenham exclusivamente operações de curto prazo
ou captação e produtos e serviços bancários;
• Carteira múltipla – clientes de micro e pequeno
porte, agricultores familiares, associações e
cooperativas;
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Os investimentos do Programa concentram-se
em áreas de dinamismo turístico comprovado,
denominadas Pólos de Desenvolvimento Integrado de
Turismo. Cada pólo possui seu respectivo Conselho
de Turismo, fórum de discussões e consenso sobre as
estratégias e prioridades a serem aplicadas em cada
um dos pólos, com a participação da comunidade, setor
privado e terceiro setor locais.
Ao todo, são 14 pólos turísticos:
PolosTurísticos
Turísticos
Pólos

01

02

Produção Científica e Tecnológica

03
MARANHÃO

RIO GRANDE
DO NORTE

Devido à importância como atividade econômica
geradora de empregos e seu potencial diferenciado no
Nordeste, o turismo recebe atenção especial entre as
cadeias produtivas financiadas pelo BNB, sendo objeto
de estruturação do Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste (Prodetur/NE).

tratamento de resíduos sólidos, além de cinco projetos
específicos de expansão de aeroportos, num total
de 384 projetos; e o Prodetur/NE II, em execução,
voltado para completar e complementar todas as ações
necessárias para tornar o turismo sustentável nos
locais onde houve investimentos do Prodetur/NE I.

Resultado de uma parceria entre o Banco do Nordeste
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), o Prodetur/NE foi dividido em duas etapas:
o Prodetur/NE I, já concluído, que financiou obras
múltiplas de infra-estrutura básica e serviços públicos,
como saneamento básico, recuperação de patrimônio
histórico, construção e melhoramento de rodovias,
urbanização, recuperação e proteção ambiental e

Até 2005, as duas etapas do Prodetur/NE envolviam
mais de US$ 1 bilhão em recursos financeiros
comprometidos. Os recursos são provenientes do BID e
têm sua administração sob a responsabilidade do BNB,
para repasse aos governos estaduais da Região sob a
forma de subempréstimo. Para cada crédito é exigida
uma contrapartida de investimento local por parte dos
governos estaduais.

04

PARAÍBA

05

PERNAMBUCO

06

PIAUÍ

Turismo
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CEARÁ

ALAGOAS

07
08
SERGIPE

12
09

BAHIA

10
11
13
MINAS GERAIS

14

ESPÍRITO SANTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

São Luís (MA)
Costa do Delta (PI)
Ceará Costa do Sol (CE)
Costa das Dunas (RN)
Costa das Piscinas (PB)
Costa dos Arrecifes (PE)
Costa dos Corais (AL)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A aplicação dos recursos do Prodetur/NE está
condicionada ao cumprimento de uma série de prérequisitos por parte de cada um dos Estados da
Região, com o intuito de otimizar a estruturação da
atividade. Nesse sentido, como condições prévias
à assinatura de subempréstimos do Prodetur/NE II
com os governos estaduais estão: a constituição de
uma Unidade Executora Estadual, responsável pela
operacionalização local do Programa; a instalação de
um Conselho de Turismo; a elaboração de Plano de
Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável
(PDITS); a discussão e validação do PDITS pelo
Conselho de Turismo; e a aprovação do PDITS pelo
Ministério do Turismo em conjunto com o BNB.

Costa dos Coqueirais (SE)
Salvador e Entorno (BA)
Litoral Sul (BA)
Costa do Descobrimento (BA)
Chapada Diamantina (BA)
Vale do Jequitinhonha (MG)
Capixaba do Verde e das Águas (ES)

O Banco do Nordeste mantém o Escritório Técnico de
Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), instituído
pela mesma lei de criação do BNB e responsável
pela estruturação de estudos técnicos e dados
sobre a realidade socioeconômica da Região, de
forma a subsidiar decisões de investimentos dos
agentes produtivos e embasar a ação de fomento ao
desenvolvimento regional empreendida pelo Banco.
Também é de responsabilidade do Escritório a
avaliação de produtos e programas do BNB.
O Etene edita a Revista Econômica do Nordeste (REN),
publicação de periodicidade trimestral destinada à
divulgação de trabalhos de cunho técnico-científico
que contribuam para a formação e qualificação dos
recursos humanos do Nordeste e concorram para
constituição de base de informação sobre a Região.
Além da REN, o Etene publica o Boletim BNB
Conjuntura Econômica, também de periodicidade
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trimestral, que traz informações sobre as condições
gerais da economia nordestina e do país, por setor.

• Fundo de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Fundeci);

Anualmente, o Banco do Nordeste realiza, no mês
de julho, por meio do Etene, o Fórum BNB de
Desenvolvimento e o Encontro Regional de Economia,
em parceria com a Associação Nacional de Centros
de Pós-Graduação em Economia (ANPEC), com
a participação de intelectuais e pesquisadores de
todo o país para a discussão de temas atinentes ao
desenvolvimento socioeconômico da Região. Em 2005,
o tema do evento foi O Nordeste de Celso Furtado.

• Fundo de Apoio às Atividades Socioeconômicas
do Nordeste (Fase); e

Por meio do Etene, o BNB ainda gerencia três fundos
dotados de recursos não-reembolsáveis voltados
para o apoio financeiro de projetos de pesquisa e
produção e difusão tecnológica de interesse da Região,
desenvolvidos por universidades e pesquisadores de
instituições sem fins lucrativos. São eles:

Gráfico 1 - FUNDECI
Dotação Anual de Recursos
R$ mil
8.000

8.000

• Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR).
5.000

Os recursos são disponibilizados por meio de editais
de seleção de projetos de pesquisa publicados
pelo Banco. As pesquisas envolvendo atividades
agropecuárias adaptadas às condições do semi-árido
recebem atenção especial, em virtude da realidade
de maior carência que caracteriza essa zona
climática. A dotação de recursos dos três fundos é
definida ano a ano, referendada pela Assembléia
Ordinária Geral do BNB. Nos últimos exercícios,
o Banco vem aumentando a disponibilidade de
recursos não-reembolsáveis com o intuito de
expandir a produção científica sobre a Região.

3.000
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Gráfico 2 - FASE
Dotação Anual de Recursos
R$ mil
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Cultura
O BNB mantém desde 1998 o Centro Cultural Banco
do Nordeste do Brasil (CCBNB) e patrocina eventos
culturais em toda a sua área de atuação com a
premissa de que incentivar a cultura de um povo é
promover o seu desenvolvimento.
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Gráfico 3 - FDR
Dotação Anual de Recursos
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2.000
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2003

2004

Com uma proposta de formar platéias para os produtos
culturais da Região – dinamizando a produção cultural por
meio da criação de um público consumidor –, o CCBNB,
localizado em Fortaleza, disponibiliza uma programação
gratuita de eventos para a população que vão de cursos
de apreciação de arte à apresentação de peças teatrais e
grupos musicais em suas dependências.
Em paralelo às atividades do Centro Cultural, o Banco
do Nordeste publica anualmente um edital de seleção
de projetos culturais desenvolvidos em toda a área
de atuação da Empresa. O Programa BNB de Cultura
oferece R$ 2 milhões para projetos nas áreas de música,
artes visuais, artes cênicas, literatura e audiovisual.

2005
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Fomento ao
Desenvolvimento
em 2OO5

Operações de Crédito Globais
Em 2005, o Banco do Nordeste realizou 1.286,2
mil operações de empréstimos e financiamentos
superando o montante de R$ 6 bilhões em crédito,
volume que representa um incremento de 33,1% em
relação ao valor nominal verificado no ano anterior. A
maior parte desses recursos foi contratada por meio
de operações de longo prazo, somando R$ 4,3 bilhões
em financiamentos ao setor produtivo e incremento
da infra-estrutura produtiva da Região. O maior
crescimento, entretanto, foi observado nas operações
de curto prazo, que avançaram 88,1% em volume.

Gráfico 4 - Operações Totais
(Curto e Longo Prazos)1
R$ milhões

6.030,9

4.530,7

Gráfico 5 - Contratações por Setor
Econômico em 2005
6,0%

38,2%

21,8%

9,1%
24,8%

Rural

Industrial

Infra-estrutura

Comércio

Serviços

As operações de curto prazo realizadas em 2005 tiveram
seu crescimento impulsionado pelos negócios realizados
na área comercial. As operações de Crédito Direto
ao Consumidor (CDC) e Capital de Giro registraram
incremento superior a 200%. As operações de Desconto
também praticamente triplicaram em comparação com o
exercício anterior. As operações de Contas Garantidas e
Câmbio avançaram mais de 100%.

Tabela 2 - Empréstimos
de Curto Prazo Contratados
R$ milhões

2.034,2
1.408,8

2002

2003

2004

2005

Mais de um terço dos recursos envolvidos nas
operações de crédito do Banco no ano foi direcionado
para o setor rural. As operações realizadas com o setor
industrial mais que dobraram no período em volume
financeiro, seguindo a área rural em montante de
recursos contratados no exercício.
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1 - Longo Prazo; Financiamentos rurais; industriais;
agroindustriais, infra-estrutura; e comércio/serviços com o FNE.
Curto Prazo: Empréstimos de microcrédito (CrediAmigo); Crédito Direto ao
Consumidor (CDC); capital de giro; desconto; câmbio; e Conta Garantida

Produto

2004

2005

Variação

Crédito Comercial

261,3

734,0

180,9%

94,1

291,7

210,0%

46,1
121,1
230,3
440,9
932,5

136,6
305,7
472,0
548,2
1.754,2

195,9%
152,5%
104,9%
24,3%
88,1%

- Crédito Direto ao
Consumidor (CDC) e
Capital de Giro
- Desconto
- Contas Garantidas
Câmbio (1)
CrediAmigo
Total

(1) Valores convertidos para Reais pela cotação da moeda estrangeira nas datas
das contratações.
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Gráfico 8 - FNE - Valor Médio das Operações

Gestão do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE)
A administração do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE) empreendida
pelo BNB em 2005 obedeceu à diretriz estratégica
de contratação integral dos recursos disponíveis no
Fundo, orientação prioritária na Instituição desde
2003. Como conseqüência desta política, outras fontes
deixaram de ser utilizadas. No caso específico dos
recursos da STN, a redução também está relacionada
à decisão governamental que transferiu para o FNE a
responsabilidade de fomento de operações do Pronaf.

R$ 1,00
40.932,3

anos, de 2003 a 2005, representa 85% das contratações
nos oito anos anteriores, de 1995 a 2002.
18.496,8
10.139,7

Gráfico 6 - FNE

7.852,3

Evolução das Contratações - Quantidades
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Gráfico 9 - FNE - Contratações Globais Anuais Atualizadas

531,6

R$ milhões de dezembro de 2005(*)

Tabela 3 - Contratações
de Longo Prazo por Fonte

4.175,6

R$ milhões
Fonte
Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE)
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN)
Outras*
Total

2004

2005

Variação

3.208,9

4.173,9

30,1%

247,0

5,1

-97,9%

142,2
3.598,1

97,7
4.276,7

-73,6%
18,9%

173,5

25,1

* Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Banco Nacional de
   Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Recursos Internos,   
  Poupança e Fundo de Terras.

2002

3.378,1

24,9
2003

2004

2005

2.985,2

Gráfico 7 - FNE

2.212,0

2.088,6

Evolução das Contratações - Valores

1.711,1

1.636,9

R$ milhões

1.594,8

1.646,5

1.369,2

1.270,4

1.144,7

Em 2005, com a contratação de financiamentos no
valor total de R$ 4.173,9 milhões, em mais de 530 mil
operações, o BNB registrou o melhor desempenho anual
em volume de recursos contratados do FNE desde a
criação do Fundo, em 1989, mesmo considerando valores
atualizados para dezembro. Em termos nominais, o valor
de 2005 representa mais de 16 vezes as contratações
em 2002, no valor de R$ 254,4 milhões. Em valores
atualizados, a soma das contratações nos últimos três
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1.177,6
1.009,2

4.173,9

496,4

3.208,9

1989-90

1.019,2
254,4
2002

2003

2004

2005

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

357,6

2002

2003

2004

2005

(*) NOTAS:
1) Exercícios de 89 a 90 - valores atualizados pelo BTN até 31/12/90 e, em seguida, pelo IGP-DI.
2) Exercício de 91 - valores atualizados pelo US$ (comercial venda) até 31.12.91 e, em seguida, pelo IGP-DI.
3) Exercícios de 92/95 - valores  atualizados pelo IGP-DI.
4) Exercícios a partir de 1996 - valores mensais atualizados pelo IGP-DI.
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Tabela 4 - FNE – Contratações
Globais Atualizadas
R$ milhões de dezembro de 2005 (*)
Período
1989-1994
1995-2002
2003-2005
Total

Valor
9.224,6
10.298,0
8.731,4
28.254,0

%
32,7
36,4
30,9
100,0

Tabela 5 - FNE - Setor Rural (*)
Atividade

Qtde.

Bovinocultura

229.371             785.343,7

Grãos                                        
Fibras e  Têxteis                            
Fruticultura                                 
Proces. Benef. Óleos e Gorduras Vegetais e
Animais
Gramínea                                     

(*) NOTAS:
1) Exercícios de 89 a 90 - valores atualizados pelo BTN até 31/12/90
e, em seguida, pelo IGP-DI.
2) Exercício de 91 - valores atualizados pelo US$ (comercial venda)
até 31.12.91 e, em seguida, pelo IGP-DI.
3) Exercícios de 92/95 - valores  atualizados pelo IGP-DI.
4) Exercícios a partir de 1996 - valores mensais atualizados pelo IGP-DI.

As operações contratadas no período utilizando
recursos do Fundo foram distribuídas por quase todos
os 1.950 municípios da área de atuação do FNE.
Ano a ano, o BNB vem aumentando o percentual de
cobertura dos municípios da área de atuação do Fundo
por meio da contratação de financiamentos. Em 2002,
a cobertura de municípios beneficiados com recursos
do FNE era de 66,7%. Em 2005, foram 1.947, o
equivalente a 99,8% do total.

Distribuição Setorial dos
Recursos do Fundo
Mais da metade dos R$ 4,2 bilhões de recursos do
FNE financiados em 2005 foi destinada ao setor rural,
responsável por R$ 2,2 bilhões. O setor industrial
seguiu o rural em destinação de recursos, com R$
975,4 milhões. Em seguida, vieram as operações com o
setor de infra-estrutura, totalizando R$ 550,1 milhões. O
setor de comércio e serviços recebeu R$ 401,5 milhões
em financiamentos com recursos do Fundo no ano.
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Valor (R$ mil)

21.818             276.434,0
717             208.750,0
14.851             126.358,8
6               97.087,1
2.883               91.307,6

Ovinocultura

40.128               81.150,5

Caprinocultura

28.060               64.459,3

Florestamento e Reflorestamento              
Suinocultura
Carcinicultura
Avicultura

52               64.302,0
51.026               56.693,3
96               55.070,6
37.526               50.345,0

Bebidas e Fumo                               

1.151               48.577,1

Raízes e Tubérculos                          

12.850               37.480,8

Serv. Aux. Agropecuária, Extrativismo e
Silvicultura
Proces. Benef. Cana-de-Açúcar                  
Caça e Pesca                                 
Apicultura
Piscicultura
Outras
Total

32.933               34.968,2
67               30.718,3
18.621               24.462,7
5.507               19.100,4
5.300               12.857,1
22.530               81.346,0
525.494

2.246.812,6

Tabela 6 - FNE - Setor Industrial
Atividade
Ind. Celulose, Papel e Prod. Papel            
Ind. Metal-Mecânica                          
Ind. Têxtil                                   
Hospedagem                                   
Ind. Calçados                                 
Ind. Prod. Minerais Não-Metálicos              
Prod. e Distrib. Eletricidade, Gás e Água
Ind. Prod. Plástico                            

Qtde.
26
44
63
60
46
78
2
73

Valor (R$ mil)
         210.833,7
         183.678,7
           91.943,3
           88.647,0
           85.455,7
           47.780,7
           46.725,6
           36.267,6

Abate e Prepar. Prod. Carne, Aves e Pescado    

4            25.857,4

Ind. Fibras, Fios, Cabos e Filamentos
artificiais

3            16.156,0

Ind. Prod. Alimentícios                        
Proces. Benef. Cana-de-Açúcar                  
Ind. Siderúrgica                             
Ind. Gráfica                                 
Ind. Madeira, Exceto Mobiliário               
Ind. Prod. Limpeza, Perfumaria, Cosmésticos   
Intermediação Financeira                     
Ind. Mobiliária                               
Ind. Eletro-Eletrônica                       
Ind. Vestuário e Acessórios                   
Outras
Total

140
11
2
45
20
39
6
48
23
95
268
1.096

           15.520,5
           14.321,7
           13.874,2
           13.168,9
           10.331,3
             8.649,4
             8.014,2
             6.960,3
             5.606,3
             4.933,0
           40.756,8
975.482,3

(*) Agricultura, Pecuária e Agroindústria

Tabela 7 - FNE - Setor Infra-estrutura
Atividade
Extração Carvão, Petróleo e Gás
Prod. e Distrib. Eletricidade, Gás e Água
Adm. Pública, Defesa e Seguridade
Atividades Auxiliares de Transporte
Total

Qtde.
2
5
1
2
10

No ano, o BNB criou nova linha de empréstimo
denominada CrediAmigo Comunidade, voltada para
a população de mais baixa renda, até então não
contemplada pelas outras linhas de crédito do Programa.
O projeto-piloto do novo produto encerrou o ano com
772 clientes organizados em 50 grupos solidários,
responsáveis por uma carteira ativa de R$ 175,4 mil.
O CrediAmigo encerrou o exercício com com 599
assessores de negócio, responsáveis pelo contato
direto com os microempreendedores urbanos, um
incremento de 10% em relação a 2004. O lucro por
assessor cresceu 35%, atingindo R$ 12,3 mil em
dezembro. O número de clientes atendidos por dia,
aumentou 17% e a quantidade de clientes ativos por
assessor de crédito foi de 326.
O CrediAmigo vem registrando crescimento contínuo
em todos os indicadores de desempenho operacional
nos últimos anos, sinalizando um aumento constante
de sua capacidade operacional. Os resultados mantêm
o CrediAmigo em primeiro lugar entre os maiores
programas de microcrédito produtivo orientado da
América do Sul.

Valor (R$ mil)
         245.000,0
         218.282,4
           47.000,0
           39.843,9
550.126,3

Microcrédito Produtivo Orientado
O saldo da carteira de crédito do Programa de
Microcrédito Produtivo Orientado do BNB, o CrediAmigo,
cresceu 28% em 2005, atingindo R$ 136,3 milhões ao
final do período, distribuídos entre 195,4 mil clientes
ativos. O volume de desembolsos aumentou 24%,
somando R$ 548 milhões por meio de quase 600 mil
operações realizadas durante todo o exercício.
[41]

Gráfico 1O - CrediAmigo

Gráfico 11 - CrediAmigo
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Gráfico 12 - CrediAmigo

Gráfico 13 - CrediAmigo

Evolução das Contratações - Quantidades

Evolução das Contratações - Valores

Quantidades em mil

Gráfico 17 - PRONAF

As operações realizadas pelo Banco do Nordeste por
meio do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) somaram mais de R$ 1
bilhão em recursos financeiros contratados em 2005.
O desempenho superou em 22% a meta estabelecida
para o período, de R$ 860 milhões, e representa um
avanço de 51% em relação a 2004. Ao todo, foram
518,8 mil operações, 27% a mais que no exercício
anterior. A maior parte dos recursos foi destinada a
agricultores familiares classificados no grupo B do
Pronaf (renda bruta familiar anual de até R$ 2 mil).

Evolução das Contratações
Em R$ milhões
PRONAF - Evolução das Contratações Em R$ milhões
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Gráfico 16 - PRONAF
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Valor Médio Ativo

Média Diária da Quantidade de Operações Realizadas
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617,3

2001

2002

2003
2004
2005

Pronaf A

Pronaf B

Pronaf A/C

Pronaf C

Pronaf D

Outros

Com relação ao Plano Safra 2004/2005 (julho de 2004
a junho de 2005), o volume de recursos financiados
foi de R$ 766,4 milhões, por meio de 388,9 mil
operações de longo prazo. O desempenho do Pronaf
em 2005 é fruto da prioridade estratégica atribuída pelo
BNB ao Programa. Essa orientação tem permitido o
crescimento contínuo do volume de financiamentos por
meio do Pronaf nos últimos anos.

Em 2005, o BNB empreendeu uma série de medidas
com vistas à desburocratização do Pronaf, imprimindo
maior agilidade ao processo de concessão de
crédito. Dentre as medidas simplificadoras estão
as diversas modificações nos normativos do Banco
com a finalidade de facilitar o acesso da mulher aos
financiamentos do Programa, a exemplo da dispensa
da assinatura do cônjuge nas operações destinadas
às mulheres e a criação do programa AgroAmigo,
modalidade de microcrédito rural que atende também à
mulher classificada como beneficiária do Pronaf grupo
B em sua própria comunidade.
O AgroAmigo foi implantado em 78 agências do BNB
(43%), e tem sua operacionalização baseada na
metodologia utilizada pelo programa de microcrédito
produtivo orientado do Banco, o CrediAmigo, que vem a
ser o maior programa de sua espécie da América do Sul e
registra baixos índices de inadimplência. O BNB elaborou

[43]

manuais de operacionalização e realizou treinamento
para 170 assessores de microcrédito rural, contratados
pelo Instituto Nordeste Cidadania, parceiro do Banco na
condução do Programa. Lançado em 2005, o AgroAmigo
proporcionou a contratação de R$ 17,5 milhões por meio
de 18,1 mil operações durante o exercício.

Investimentos Produtivos
Prospectados
O volume de investimentos privados oriundos de
fora da área de atuação do Banco do Nordeste
prospectados pela Empresa em 2005 foi da ordem
de R$ 12,8 bilhões, equivalente a 191 projetos, cujo
volume de recursos passíveis de financiamento por
parte do BNB soma R$ 5,6 bilhões.
Durante o exercício, o BNB promoveu, com o intuito
de articular investimentos privados, encontros com
os governadores dos Estados do Maranhão, Piauí,
Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas e realizou
reuniões de negócios em Goiânia (GO), Vitória (ES)
e Fortaleza (CE). O Banco promoveu, ainda, reuniões
com o Banco do Brasil – visando à formação de
parceria para promoção de investimentos e utilização
de escritórios internacionais –, Banco Rural e Banco
Santander – para a captação de recursos e realização
de eventos negociais na Europa.

Estruturação do Turismo
Prodetur/NE I
A execução da primeira etapa do Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE
I) foi finalizada em 2005, totalizando investimentos de
US$ 643 milhões.

[44]

O BNB elaborou Relatório Final de Projeto (Project
Completion Report) como parte dos procedimentos
de prestação de contas ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e à sociedade. O documento
foi discutido com o BID e deverá ser submetido a nova
avaliação com a participação de todos os Estados
da Região e representantes da sociedade civil, para,
posteriormente, ser publicado.
Na avaliação geral, o Prodetur/NE I teve um impacto
relevante na melhoria da infra-estrutura básica
dos Estados da Região, notadamente quanto às
condições de saneamento básico e transportes
rodoviário e aéreo. Outro indicador favorável referese ao incremento do fluxo turístico para o Nordeste.
Ao analisar o comportamento deste fluxo durante a
década de 90, observa-se que há um crescimento
do número de turistas durante todo o período, de
modo que o Programa terminou atuando nas áreas
onde a demanda turística vem se incrementando
significativamente nos últimos anos.  Ao se
desagregar a série histórica em dois períodos, antes
e depois de 1997 (o segundo período coincidindo
com a época do Prodetur/NE I), verifica-se um
crescimento do fluxo de turistas no primeiro período
de 4,8% ao ano e, após 1997, de 17,3% ao ano.

Em 2005, foram assinados dois contratos de
subempréstimo com o Estado do Ceará, num total de
US$ 60 milhões financiados. Com a assinatura, são
agora três os Estados que já tiveram subempréstimo
contratado referente à segunda etapa do Prodetur:
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. Ao final do
exercício, a situação do Prodetur/NE II por Estado,
era a seguinte:

Rodim, registrando-se, para essas ações, desembolsos
da ordem de US$ 1,4 milhão. No total, foram
desembolsados, em 2005, US$ 1,8 milhão referente ao
Prodetur/NE II.
Para os demais Estados que ainda não assinaram
subempréstimo, o ano foi de negociação com a
Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de obter
autorização para contratar e de preparação de pré-

Tabela 8 - PRODETUR/NE II
Estágio de Contratações

requisitos para a assinatura do contrato.
US$ mil

Estado

Valor
Contratado subempréstimo

Rio Grande do Norte
Bahia
Ceará

21.300
10.000
60.000

Operação autorizada pela STN
Bahia
Sergipe
Minas Gerais
Pernambuco
Piauí

14.000
21.300
32.000
75.000
21.000

Alagoas
Paraíba
Bahia
Espírito Santo

Incentivos à Produção Científica
e Tecnológica
Por meio do Fundo de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (Fundeci), o BNB disponibilizou R$ 4,9
milhões em recursos não-reembolsáveis para 112
projetos de pesquisa e difusão tecnológica em toda a
Região em 2005. A administração do Fundo de Apoio
às Atividades Socioeconômicas do Nordeste (Fase)
permitiu a disponibilização de R$ 1,3 milhão, e a do

Operação em análise na STN
9.000
21.856
15.000
13.574

Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) de R$
1,4 milhão, totalizando R$ 7,6 milhões em recursos
não-reembolsáveis para projetos de pesquisa e de
tecnologia durante o ano.

Prodetur/NE II
A segunda fase do Programa (Prodetur/NE II) tem
caráter complementar aos investimentos da etapa
inicial, sendo direcionada com prioridade para
consolidar o turismo como atividade econômica
sustentável nos municípios dos Pólos de Turismo que
foram objeto de intervenção no Prodetur/NE I.

turismo e restauração do Palacete Catharino – Museu

Os Estados que assinaram contrato de subempréstimo
em 2004 – Bahia e Rio Grande do Norte – trabalharam
em 2005 visando ao início da execução das obras/
serviços constantes do Plano de Ação de cada um
deles. O Estado da Bahia deu início à execução do seu
subprograma, com ações de capacitação no Pólo Costa
do Descobrimento, fortalecimento do órgão gestor de

Estudos e Documentos Técnicos
Publicados
Por meio de seu Escritório Técnico de Estudos
Econômicos do Nordeste (Etene), o BNB produziu,
em 2005, 15 estudos econômicos setoriais contendo
a caracterização – competitividade, informações sobre
o mercado, possíveis vulnerabilidades, lucratividade e
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a estruturação da cadeia de produção – de atividades
financiadas pelo Banco do Nordeste:
• No meio rural: grãos nos cerrados nordestinos,
sisal no Nordeste, ovinocaprinocultura no
Nordeste, carcinicultura no Nordeste, apicultura
no Nordeste, mamona, urucum, estrutiocultura,
floricultura no Nordeste, fruticultura no Nordeste e
algodão nos cerrados nordestinos;
• No meio industrial: logística de transporte, móveis,
hotelaria e setor Têxtil.
Foram publicados, no período, outros seis estudos
da série “Documentos do Etene”, iniciada em 2004
com o objetivo de disponibilizar as pesquisas
realizadas por técnicos do Escritório para o setor
público e privado da Região. No total, o BNB já
publicou sete estudos: Nº. 1 – Possibilidades
da mamona como fonte de matéria-prima para
produção de biodiesel; Nº. 2 – Perspectivas para
o desenvolvimento da carcinicultura no Nordeste
brasileiro; Nº. 3 – Modelo de avaliação do Prodetur/
NE II: base conceitual e metodologia; Nº. 4 –
Diagnóstico socioeconômico do setor sisaleiro do
Nordeste brasileiro; Nº. 5 – Fome Zero no Nordeste
do Brasil: construindo uma linha de base para
avaliação do programa; Nº. 6 – A Indústria Têxtil
e de Confecções no Nordeste: características,
desafios e oportunidades; e Nº. 7 – Infra-estrutura
do Nordeste: estágio atual e possibilidades de
investimento.
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Em 2005 foram publicados, ainda, os seguintes títulos:

Tabela 9 - CCBNB
Público e Eventos por Programa

• Desenvolvimento Regional: 50 anos do BNB;

Programas

• Desempenho Externo Recente da Região
Nordeste do Brasil;

Curso de Apreciação de
Arte
Artes Visuais
Cultura Musical
Escola de Cultura
Biblioteca Virtual
Eventos Especiais
Ato Compacto
Curta Antes
Imagem em Movimento
Música de Todo Mundo
Nomes do Nordeste
Literato
Papo XXI
Criança e Arte
Quinta Instrumental
Percursos Urbanos
Troca de Idéias
Museu Vivo
Poesia em Revista
Trem da História
História Passo a Passo
Outras Atividades
Total

• Mapa da Exclusão Social no Brasil: Radiografia de
um País Assimetricamente Pobre;
• Celso Furtado e o Desenvolvimento Regional;
• Proposta de Dimensionamento do Semi-árido
Brasileiro;
• Atlas de Sustentabilidade: Indicadores Municipais
para a Área de Atuação do Banco do Nordeste do
Brasil; e
• Trabalho e Sociabilidade em Espaços Rurais.

Incentivos à Cultura
Centro Cultural Banco do
Nordeste do Brasil

Qtde. Eventos
2004
2005

Público
2004
2005

18

36

1.104

1.119

10
98
72
8
143
248
139
4
4
3
175
96
15
5
1
1.039

15
95
160
10
67
143
284
284
104
3
4
3
328
94
75
5
9
12
12
9
14
1.766

6.409
7.334
2.751
2.051
14.372
13.112
5.708
754
1.661
329
18.377
7.971
600
302
80
82.915

3.701
8.301
5.747
439
4.529
15.574
10.440
10.440
3.717
341
376
331
31.805
8.060
2.867
264
494
452
526
450
1.203
111.176

O Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil
registrou 442.571 visitas em 2005, num crescimento
de 8,6% em relação ao ano anterior. Desse total,
participou efetivamente dos programas fixos do CCBNB
um público de 111.176 pessoas. O Banco diversificou
os programas disponibilizados para o público da cidade
de Fortaleza, sede do Centro Cultural, incrementando o
número de eventos em 70% no exercício. Foram 1.766
oportunidades de fruição cultural (eventos) para a
população durante o ano.

Patrocínios Culturais
O BNB lançou seu edital de cultura em 2005, que
destinou R$ 2 milhões sob forma de patrocínio
direto a 187 projetos culturais de música, artes
cênicas, literatura, artes visuais e audiovisual
oriundos de toda a área de atuação do Banco. Foram
selecionadas, também, propostas artísticas para a
programação dos Centros Culturais de Fortaleza e
do Cariri, este último com inauguração prevista para
o mês de maio de 2006.
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Análise do
Desempenho Financeiro

Avaliação de Risco Internacional
e Local - rating
Em 2005, a Standard & Poor’s Ratings Services
reafirmou, em sua escala internacional, os ratings de
crédito de contrapartida de longo e curto prazo ‘BB-/B’
em moeda estrangeira e ‘BB/B’ em moeda local, bem
como o rating ‘brAA’, na Escala Nacional Brasil para
o Banco do Nordeste. A perspectiva dos ratings em
ambas as escalas é estável.
Os ratings estão vinculados ao risco do governo
soberano. A obtenção de um bom rating é garantia de
menor risco e sinônimo de qualidade e segurança para
os investidores, contribuindo para o Banco acessar
captações com custos menores. As classificações do
BNB refletem a participação acionária do Governo
Federal na Instituição e o papel público desempenhado
pelo Banco, além de seu fluxo de liquidez e estrutura
de passivo favorável.

Comportamento dos Ativos
Ao término de 2005, os ativos globais do Banco do
Nordeste apresentaram um decréscimo de 4,4% em
relação ao final de 2004. No mesmo período, os ativos do
FNE decresceram 10,4%. A retração no total de ativos do
Fundo foi decorrente da constituição, no último exercício,
de provisões para risco de crédito, em obediência à
Portaria Interministerial MF/MI No. 1-C, de 15.01.2005,
que determinou o registro de provisões referentes às
parcelas de principal e encargos vencidos há mais de 180
dias relativos às operações do âmbito do FNE.
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Tabela 10 - Ativos Globais
R$ milhões
Discriminação

BNB

FNE

31.12.2004 31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

Disponibilidades(*),
Aplicações
Interfinanceiras e TVM

8.666,2

8.076,5

3.967,1

3.817,6

Operações de Crédito

3.531,9

3.468,1

14.449,3

12.624,5

3.900,0

3.812,5

14.449,3

18.263,3

(368,1)

(344,4)

816,2

876,4

153,1

170,1

13.167,4

12.591,1

. Operações de
Crédito
. Provisões para
Créditos de Liquidação
Duvidosa
Relações
Interfinanceiras, Outros
Créditos e Outros
Valores e Bens
Permanente
Total

-

(5.638,8)

106,1

150,5

18.522,5

16.592,5

(*) Nas disponibilidades do BNB está incluído o disponível do FNE

Tabela 11 - Mutações do
Patrimônio Líquido do FNE
R$ milhões

FNE
Patrimônio Líquido Anterior
(+) Ingressos de Recursos
(+) Receitas de Operações de Crédito
. Receitas
. Rebates e Correção Monetária Negativa
(-) Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos
(+) Remuneração das Disponibilidades
(-) Taxa de Administração
(-) Remuneração do BNB sobre PRONAF
(-) Del Credere BNB
(-) Del Credere Outras Instituições
(-) Despesas com Auditoria
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
Patrimônio Líquido Atual

31.12.2004 31.12.2005
15.583,76 18.522,53
2.086,32
2.508,03
883,37
1.330,26
1.261,11
1.529,26
(377,74)
(199,00)
-

(5.638,79)

(0,32)
561,85
(417,26)
(6,53)
(108,25)
(1,84)
(0,02)
(58,53)
18.522,53

0,36
660,24
(498,90)
(25,10)
(173,13)
(2,38)
(0,02)
(90,59)
16.592,51
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Carteira Global de Crédito
As operações de crédito globais acrescidas de outras
rubricas com características de crédito, tais como os
adiantamentos sobre contratos de câmbio e créditos
concedidos a devedores por compra de valores e bens,
totalizavam, em 31.12.2005, sem a dedução de provisões,
R$ 22.247 milhões, o que representa uma evolução, em
2005, da ordem de 20,6%. Em 31.12.2004, as operações
da espécie representavam 67,9% dos ativos totais
administrados pelo BNB. Em 31.12.2005, especialmente
em função da expansão de 26,4% das operações de
crédito no âmbito do FNE, os créditos globais passaram
a representar 89,6% dos ativos consolidados. Os setores
rural (com R$ 14,3 bilhões) e industrial (R$ 4,6 bilhões)
respondem por 85% dos saldos totais de operações de
crédito. A seguir, demonstra-se a composição da carteira
de crédito administrada pelo Banco, por fonte de recursos,
ao final dos dois últimos anos.

Tabela 12 - Saldos de
Aplicações por Fonte
R$ milhões
FONTE
FNE (Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste)
Recursos Internos
BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento)
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social)
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)
Fundo de Terras/Reforma Agrária
Captações Externas (Câmbio)
Crediamigo(*)
STN (Secretaria do Tesouro Nacional)
INCRA - Conta Fundiária
Poupança BNB
FRT (Fundo Rotativo de Terras)
Fungetur
BNDES-Finsocial, CEF, FINEP, Sudene,
Sebrae e Outras
TOTAL

31.12.2004

31.12.2005

14.449

18.263

1.245

1.546

            874

            691

            726

            508

            555
            187
            134
            112
              81
              56
9
8
4

            461
            234
            215
            126
              80
              58
41
8
2

15

13

18.454

22.247

Nos exercícios de 2002 e de 2003, com base no
art. 9º da Lei Nº 10.464, de 24.05.2002, foram
convertidas operações do crédito rural para o
FNE. No primeiro semestre de 2005, o Banco
retornou para o seu ativo operacional o montante
de R$ 274.181 mil, referente às operações que
foram convertidas sem a formalização contratual
devidamente registrada nos sistemas operacionais.
Parte dessas operações foi convertida para o
FNE, com amparo no art. 8º da Lei No. 10.696, de
02.07.2003.
Em função desses procedimentos, a conta de
Lucros ou Prejuízos Acumulados foi sensibilizada
negativamente no montante de R$ 16.666 mil,
resultantes de lançamentos devedores num total de R$
52.572 mil e de lançamentos de receitas do exercício
no total de R$ 35.906 mil.

Recuperação e Renegociação de
Crédito
O Banco do Nordeste regularizou 155.685 operações
de crédito em 2005, envolvendo recuperação de dívidas
no montante de R$ 661 milhões. As renegociações
asseguraram o recebimento, em espécie, de R$ 177
milhões, equivalentes a 27% do total regularizado.

Carteira de Títulos e Valores
Mobiliários
A carteira de Títulos e Valores Mobiliários, na posição
31.12.2005, correspondia a R$ 7.380 milhões (R$
8.264 milhões em dezembro de 2004), apresentando a
seguinte composição:

Tabela 13 - Classificação
da Carteira de Títulos
R$ milhões
Valor Classificado
31.12.2004
31.12.2005
Títulos para Negociação

356

75

Títulos de Renda Fixa
Notas do Banco Central
Notas do Tesouro Nacional
Letras Financeiras do Tesouro
TOTAL GERAL DA CATEGORIA

356
73
17
266
356

75
60
14
1
75

Títulos Disponíveis para Venda
Títulos de Renda Fixa
Notas do Banco Central
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Letras Financeiras do Tesouro
Títulos Públicos Federais – Outros
Títulos de Renda Fixa Outros/Outros
Títulos de Renda Variável
Outros Incentivos Fiscais (FINOR)
Ações de Companhias Abertas
Títulos Oferecidos em Garantia
Letras Financeiras do Tesouro
TOTAL GERAL DA CATEGORIA

3.737
3.548
152
39
94
3.252
1
10
189
1
188
3.737

3.787
3.536
91
0
40
3.400
0
5
200
1
199
51
51
3.787

Títulos Mantidos até o Vencimento
Títulos de Renda Fixa
Letras Financeiras do Tesouro
Nota do Tesouro Nacional (NTN – P)
Cotas do Fundo de Investimentos
Nordeste Empreendedor
TOTAL GERAL DA CATEGORIA

4.171
4.171
4.169
0

3.518
3.518
3.515
1

2
4.171

2
3.518

Carteira Total

8.264

7.380

Desde o final de 2003, a carteira de Títulos e Valores
Mobiliários vem sendo classificada com os seguintes
objetivos:
• Adequar o fluxo de caixa do BNB às novas
políticas de concessão de crédito, possibilitando
a contratação de operações de crédito ao amparo

do FNE, sem que o Banco apresente problemas
de liquidez quando da liberação de tais recursos
para os tomadores dos créditos; e
• Proporcionar a flexibilidade necessária para
auferir ganhos no mercado financeiro através da
negociação dos títulos classificados nas categorias
Títulos para Negociação e Títulos Disponíveis
para Venda, contribuindo para o planejamento do
resultado financeiro da Instituição.
Durante o exercício de 2005, para os papéis classificados
na categoria “Títulos para Negociação”, foi registrado um
ajuste negativo de R$ 7,2 milhões, em função de deságio
apresentado no período por esses ativos.
Em virtude do enquadramento de ativos na categoria
“Títulos Disponíveis para Venda”, foi registrado o
valor de R$ 46,0 milhões na conta “Ajuste a Valor de
Mercado”, no Patrimônio Líquido do Banco.
Durante o exercício de 2005, não foram efetuadas
reclassificações dos Títulos e Valores Mobiliários
entre as categorias acima, assim com não ocorreram
alienações de títulos classificados na categoria “Títulos
Mantidos até o Vencimento”.
Considerando-se a estratégia do BNB em cumprir
efetivamente o seu papel de administrador do FNE, e
atendendo à Circular nº 3068, de 08.11.2002, editada
pelo Banco Central, o Banco do Nordeste elaborou
fluxo de caixa projetado para fins de classificação
da carteira de Títulos e Valores Mobiliários, o qual
aponta disponibilidade 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
declara que o BNB tem a capacidade financeira e
a intenção de manter os títulos classificados nessa
categoria até o vencimento.

(*) Programa que utiliza recursos do BIRD, BNDES e FAT
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Comportamento dos Passivos

Tabela 15 - Evolução das
Disponibilidades do FNE

De 31.12.2004 a 31.12.2005, as obrigações do Banco
para com terceiros registraram um decréscimo de
5,2%, conforme o quadro seguinte.

2004

31.12.2004

Depósitos à vista
. Finor
. Outros
Depósitos de poupança
Depósitos a prazo
. FAT
. Finor - Disponib.e Reinvestimentos Lei Nº. 8.167
. Outros
Depósitos Interfinanceiros e Outros
Recursos FNE (Disponibilidades)
Obrigações por Repasses - Moeda Nacional
. BNDES e FINAME
. Outras Instituições
Obrigações por Repasses - Moeda Estrangeira
Obrigações por Empréstimos
Captações no Mercado Aberto
Recursos de Eurobônus
Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Passivos Contingentes
. FNE
. Causas Cíveis, Fiscais e Outras
. Causas Trabalhistas
Provisões Sociais e Estatutárias
Pagamentos a Efetuar
. Deliberação CVM 371 (Benefícios pósemprego)
. Outros
Outras Obrigações
Total das obrigações para com terceiros
Resultados de Exercícios Futuros
Patrimônio Líquido
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BNB
Recursos FNE (exceto Disponibilidades)
TOTAL

240
117
122
396
2.015
1.523
0
492
61
3.967
1.542
1.193
349
1.032
226
203
32
674
771
554
125
92
44
530

127
0
127
447
1.840
937
181
722
98
3.818
1.384
986
398
833
315
367
0
478
694
531
45
119
0
692

500

616

30
93
11.826
1
1.340

76
114
11.209
2
1.381

13.168

12.591

14.555
27.723

12.775
25.366

(*) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste e Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste
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TIPO

3.967

2.896

2.277

488

1.690

2.086

2.508

Remuneração (Extramercado)

562

660

Reembolsos de Operações

535

926

Recursos Alocados

31.12.2005

2005

3.383

Recursos a Alocar

R$ milhões

Valores em R$ mil

R$ milhões

Disponibilidade no Início do Período

Tabela 14 - Recursos Totais

Tabela 16 - Operações Realizadas
Período: Janeiro a Dezembro (*)

Ingressos

Devolução Op. Convertidas pela Lei
10.464

0

337

(8)

(247)

(2.045)

(3.642)

Taxa de Administração

(417)

(499)

Del-Credere BNB

(108)

(173)

(2)

(2)

(17)

(25)

(2)

7

3.967

3.818

Recursos a Alocar

2.277

1.621

Recursos Alocados

1.690

2.197

Conversão de Operações Lei 10.696
Liberações de Operações

Del-Credere Outras Instituições
Remuneração do BNB sobre PRONAF
Outras Receitas/Despesas (1)
Disponibilidade no Final do Período

(1)Transferências de operações de outras fontes/Bônus outras fontes/Outros

Comércio Exterior e Câmbio
A carteira de câmbio do Banco do Nordeste cresceu
89% em 2005, encerrando o exercício com um saldo
de R$ 241,5 milhões. Somada a movimentação de
todos os negócios de câmbio realizados durante o ano
– compreendendo operações de crédito, serviços de
câmbio pronto, interbancário e arbitragens –, o volume
ultrapassa R$ 1,35 bilhão.
O quadro abaixo apresenta o desempenho dos
números da carteira de câmbio, numa comparação com
o ano de 2004:

2004
Quant.

Operações de
    175
Crédito
Serviços - Câmbio
    666
Pronto
Saldo contábil
     95
operações de
Crédito
Agências com
operações de
Crédito

     29

Valor

2005
Quant.

Valor

Variação
Quant.

administração dos fundos de varejo cresceu 26% em
termos nominais, totalizando R$ 3,3 milhões. Já a
administração de fundos exclusivos proporcionou uma
receita de R$ 1,1 milhão.

Valor

225.886

     397

470.285

127%

108%

181.578

     868

261.955

30%

44%

127.875

     241

241.518

154%

89%

Gráfico 18 - BNB - PL dos Fundos
de Investimentos de Varejo
R$ mil
252.487,1

        40

38%

173.925,7

(*) valores convertidos para reais pela cotação da moeda estrangeira na
posição de final de semestre.

O Banco encerrou o ano com R$ 185 milhões de saldo
médio de operações de câmbio, uma performance de
74% de realização de sua meta, de R$ 250 milhões.
O BNB desenvolveu trabalho sistemático entre
banqueiros externos com vistas à obtenção de fontes
adequadas ao lastreamento de suas operações de
câmbio e à redução de spreads praticados pelos
banqueiros correspondentes. No exercício, o Banco
expandiu sua capacidade operacional com relação
a câmbio, aumentando de 29 para 40 o número de
agências que trabalham com esse tipo de operação.

31.12.2004
30.12.2005

Fundo de Investimentos do
Nordeste – Finor

Administração de Recursos de
Terceiros

O patrimônio líquido do Fundo de Investimentos
do Nordeste (Finor), administrado pelo Banco do
Nordeste, encerrou o exercício em R$ 229,3 milhões,
com redução comparativamente a R$ 1 bilhão no
final de dezembro de 2004. O decréscimo deveu-se,
principalmente, à constituição de provisões para perdas
da carteira de títulos, em cumprimento à Portaria
Ministerial nº 118, de 29 de maio de 2001.

O patrimônio líquido dos fundos de investimento
de varejo administrados pelo Banco do Nordeste
registrou um crescimento nominal de 45% em 2005,
apresentando um montante, ao final do exercício,
de R$ 252,5 milhões. A receita com a taxa de

Foram realizados, no exercício, seis Leilões
Especiais do Fundo, tendo sido negociadas 290
milhões de ações, alcançando o volume financeiro de
R$ 19,7 milhões. O Banco recebeu do Ministério da
Integração Nacional ordem de liberação de recursos
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para empresas beneficiárias do Finor no montante de
R$ 23,1 milhões, contemplando 17 empresas. Desse
total, foram subscritos, até o final do exercício,
R$ 17,7 milhões para 13 empresas beneficiárias.
Foi cancelada a liberação de R$ 344,5 mil,
encontrando-se ainda pendentes de subscrição o
montante de R$ 5,0 milhões.

Em 2005, foi expedida carta anual com calendário de
obrigações/providências para 913 empresas beneficiárias
do Finor, o equivalente a 72% do total de companhias
que compõem a carteira do Fundo. Foram realizadas 180
análises de demonstrações financeiras e assembléias
gerais ordinárias e elaborados 180 perfis contendo
informações socioeconômico-financeiras relativas às
companhias. Houve, ainda, o encaminhamento de 158
empresas para cobrança judicial de debêntures.

Índice de Basiléia
Nº 2.099/94, do Conselho Monetário Nacional, e normas
complementares editadas pelo Banco Central do Brasil
determinam, para 31.12.2005, um limite mínimo de 11%
para o índice de adequação de capital e, no caso do
Banco, um PR mínimo de R$ 814,9 milhões.

Em 31.12.2005, o índice de adequação de capital
(Índice de Basiléia) do Banco do Nordeste alcançou
18,6% (19,8%, em 31.12.2004), com o Patrimônio
de Referência (PR) de R$ 1.380 milhões (R$ 1.340
milhões, em 31.12.2004). A Resolução

Gráfico 19 - Índice de Basiléia (%)

Repasse de Recursos
O Banco do Nordeste repassou, em 2005, um total de
R$ 98 milhões em recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE) para outras
instituições financeiras com o objetivo de apoiar novos
investimentos produtivos na Região.

22,6
19,7

19,8

18,6

16,2

Patrimônio Líquido
O Banco do Nordeste apresentou, em 31.12.2005, um
Patrimônio Líquido de R$ 1.381 milhões (R$ 1.340
milhões, em 31.12.2004). Ao término de 2005, o Capital
Social era de R$ 1.277 milhões (R$ 1.228 milhões
em 31.12.2004), representado por 870.019.022.574
ações escriturais, sem valor nominal, integralizadas, de
acordo com a distribuição a seguir:

Tabela 17 - Composição Acionária
Acionistas

União Federal
Fundo
Nacional de
Desenvolvimento
– FND
BNDES
Outros (35.313
acionistas)
TOTAL
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Ações
Ordinárias

2001

2002

2003

% Capital
Votante

% Capital
Total

465.952.800.540

353.731.907.693

96,10

94,22

14.737.043.790

23.732.649.036

3,04

4,42

490.153.432

4.899.854.822

0,10

0,62

3.667.757.582

2.806.855.679

0,76

0,74

484.847.755.344

385.171.267.230

100,00

100,00

2005

Resultados
O lucro líquido do exercício de 2005 importou em

Ações
Preferenciais

2004

R$ 157,4 milhões, valor 3,5% superior ao
apresentado em 2004 (R$ 152,1 milhões). O lucro
líquido por lote de mil ações que, em 31.12.2004, era
de R$ 0,17, passou, em 31.12.2005, a R$ 0,18.
Do lucro líquido apurado em 2005, dividendos
serão pagos no montante de R$ 29.403 mil, da
seguinte forma:

• As ações preferenciais farão jus a R$ 0,0356 por
lote de 1.000 ações, perfazendo um total de R$
13.712 mil;
• Às ações ordinárias serão pagos R$ 0,0324 por
lote de 1.000 ações, totalizando R$ 15.691 mil.
A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido calculada
em 31.12.2005, foi de 11,4% a.a. Esse índice foi de
11,35% a. a., em 31.12.2004.
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Análise dos Resultados

Tabela - 18 - Demonstração
de Resultados
R$ milhões

Exercício
2004
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Títulos e
Valores Mobiliários
Resultado de Operações de Câmbio

1.927,9

1.927,9

2.189,8

746,5

746,5

765,9

1.169,7

1.169,7

1.380,1

15,9

15,9

25,2

Resultado das Aplicações Compulsórias

              
(4,1)

               (4,1)

             
18,4

( - ) DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA

(1.333,7)

(1.333,7)

(1.524,5)

Operações de Captação no Mercado

(307,5)

(307,5)

(355,6)

Operações de Empréstimos e Repasses

(854,6)

(854,6)

(870,7)

(171,6)

(171,6)

(298,2)

594,3

594,3

665,3

(212,4)

(212,4)

(300,6)

Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa
( = ) RESULTADO BRUTO DA
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
OPERACIONAIS
Receitas de Prestação de Serviços

546,3

546,3

653,0

Despesas de Pessoal

(322,9)

(490,0)

(559,8)

. Proventos, Encargos e Benefícios

(322,9)

(322,9)

(387,6)

-     

(167,0)

(172,1)

(321,6)

(321,6)

(365,8)

(69,9)

(69,9)

(85,3)

. Provisões Deliberação CVM 371
(Benefícios Pós-emprego)
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais

479,9

479,9

728,3

(524,1)

(357,1)

(671,2)

381,8

381,8

364,7

(4,0)

(4,0)

5,6

377,8

377,8

370,3

(212,5)

(212,5)

(205,5)

-

-

(74,1)

(212,5)

(212,5)

(131,4)

( - ) PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS
NO LUCRO

(13,2)

(13,2)

(7,4)

( = ) LUCRO LÍQUIDO

152,1

152,1

157,4

Outras Despesas Operacionais
( = ) RESULTADO OPERACIONAL
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL
( = ) RESULTADO ANTES DA
TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E
PARTICIPAÇÕES
( - ) IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Provisão para Imposto de Renda e
Contribuição Social
Ativo Fiscal Diferido
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Exercício 2004    Exercício
reclassificação
2005

O resultado do exercício de 2005 foi influenciado,
principalmente, pelos seguintes fatores:
1. Resultado da Intermediação Financeira
a) Operações de Crédito – Em 2005, foram
recuperados créditos anteriormente baixados
como prejuízos no montante de R$ 293,2
milhões (R$ 193,8 milhões em 2004).
Esse volume de recuperações em 2005 foi
influenciado pela conversão de operações
de crédito da carteira do BNB para o
FNE, no montante de R$ 177,5 milhões.
As receitas de variação cambial em 2005
sofreram queda de R$ 47,9 milhões, contra
R$ 69,5 milhões computadas em 2004.
Isso ocorreu por conta do comportamento
das cotações da UC – BID: -24,6%, em
2005; -5,16%, em 2004. As despesas de
variação cambial foram registradas na
rubrica “Outras Despesas Operacionais”
(vide tópico “4”, adiante). As receitas de
correção monetária totalizaram, no exercício
de 2005, R$ 114,5 milhões, contra R$ 62,8
milhões registrados em 2004. Isso se explica
pelo comportamento do IGP-M: enquanto
em 2004 houve uma variação positiva
de 12,41% nesse indexador, em 2005 tal
variação foi de somente 1,21%;
b) Resultado de Operações com Títulos e
Valores Mobiliários - o resultado advém
de uma carteira composta, na maior parte,
por títulos públicos federais pós-fixados,

que são atualizados pela taxa SELIC. Essa
taxa, no exercício de 2004, se situou em um
patamar médio de 16,25,% a.a., enquanto,
no exercício de 2005, essa média foi de
19,05% a.a., o que explica o acréscimo de
rendas dessa carteira, apesar do volume de
títulos e valores mobiliários ter apresentado
uma redução de 10,70% (R$ 8.264 milhões,
em 31.12.2004, e R$ 7.380 milhões, em
31.12.2005);
c) Resultado de Operações de Câmbio
– o acréscimo nessa receita é decorrente,
principalmente, da elevação do volume
de operações de câmbio e do registro de
receitas provenientes da desvalorização
cambial no saldo das operações passivas;
d) Resultado de Aplicações Compulsórias
- a variação ocorreu, basicamente, em
função da manutenção do percentual de
desvalorização utilizado para ajustar, a
valor de mercado, o crédito junto ao FCVS
– Fundo de Compensação e Variações
Salariais, em atendimento à Carta-circular
do Banco Central Nº 2.704, de 04.12.1996.
Além disso, houve um aumento nas demais
rubricas que compõem o item, representado
pela elevação dos saldos das exigibilidades
compulsórias, bem como a elevação da taxa
média SELIC de 16,25%, em 2004, para
19,05%, em 2005;
e) Operações de Captação no Mercado – a
elevação nas despesas de operações de
captação no mercado também se explica
pelo comportamento da taxa SELIC. Tais

captações, efetuadas no mercado financeiro,
se referem a operações de curto prazo;
f) Provisões para Devedores Duvidosos
– O acréscimo nessa rubrica em relação ao
exercício de 2004 decorreu, especialmente,
das provisões adicionais para risco de
crédito, no montante de R$ 141,8 milhões
registradas no exercício de 2005, as quais
se fizeram necessárias em função do
retorno, ao ativo do BNB, de operações
anteriormente convertidas para a carteira do
FNE. As reversões de provisões para fazer
face ao risco de crédito compartilhado com o
Fundo foram registradas na rubrica “Outras
Receitas Operacionais” (vide tópico “4”,
adiante);
2. Despesas Administrativas - A elevação nas
Despesas de Pessoal, no exercício de 2005,
se deveu, preponderantemente, aos efeitos
do incremento de despesas com provisões de
benefícios pós-emprego, relativas ao plano de
saúde dos empregados (Deliberação CVM 371);
aos benefícios decorrentes dos acordos salariais
ocorridos em setembro de 2004 e setembro
de 2005; à ocupação de funções criadas pelo
processo de reestruturação da Direção Geral,
como decorrência da exigência pela segregação
de atividades; e, ainda, à elevação nas despesas
do Programa de Alimentação do Trabalhador
- PAT. Destacam-se, do total de despesas de
pessoal, aquelas que estão sendo diferidas
em cumprimento à Deliberação CVM 371, no
volume anual de R$ 79,5 milhões, nos últimos
dois exercícios, as quais se reduzirão, a partir de
2006, para R$ 26,5 milhões/ano, permanecendo
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nesse montante até 2010.  No que tange ao
grupo Outras Despesas Administrativas, as
elevações mais relevantes foram por conta dos
reajustes de contratos de preços administrados
– água, energia e comunicações –, de serviços
de terceiros, das despesas com tecnologia, e da
realização de despesas com projetos de pesquisa
– FASE/FUNDECI.
3. Despesas Tributárias – As despesas tributárias do
ano de 2005 foram 22,03% maiores do que as do
ano de 2004, em virtude da elevação das bases de
cálculo da COFINS (alíquota de 4%) e do PASEP
(alíquota de 0,65%), que correspondem à Receita
Bruta deduzida das Despesas de Captação e das
Despesas de Obrigações por Fundos Financeiros
e de Desenvolvimento. O incremento na base de
cálculo decorreu do crescimento do Resultado Bruto
da Intermediação Financeira e das Receitas de
Prestação de Serviços;
4. Outras Receitas/Outras Despesas Operacionais
a) Variação Cambial Negativa – Durante
o ano de 2005, as principais moedas
estrangeiras que indexam operações ativas
e passivas do Banco sofreram variações
negativas em suas cotações. A UC- BID
apresentou variação de -24,60% em 2005,
contra -5,16% em 2004. O dólar americano
variou de –11,82% em 2005, contra -8,13%
em 2004. Esse comportamento gerou, no
exercício de 2005, um volume de receitas
da ordem de R$ 273 milhões decorrentes de
variação cambial negativa de captações e
um montante de despesas da ordem de
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R$ 204 milhões decorrentes de variação
cambial negativa de aplicações. Dessa forma,
essas rubricas contribuíram com um impacto
positivo de R$ 69 milhões no resultado;
b) Outras Receitas Operacionais – A receita
de del credere de fundos administrados
atingiu, em 2005, R$ 173 milhões, valor 60%
superior ao computado em  2004 (R$ 108
milhões). Esse comportamento decorreu,
especialmente, do acréscimo das aplicações
em operações de crédito concedidas com
risco compartilhado entre o Banco e o FNE.
Os saldos de operações da espécie, em
2004 e em 2005, foram, respectivamente,
R$ 4.527,4 milhões e R$ 6.862,49 milhões.
Em 2005, as reversões de provisões
operacionais totalizaram R$ 143,9 milhões,
com incremento de 148,6% em relação a
2004, quando somaram R$ 57,9 milhões.
Isso decorreu, principalmente, do retorno, ao
ativo do BNB, de operações anteriormente
convertidas para a carteira do FNE;
c) Outras Despesas Operacionais – os efeitos
mais significativos foram decorrentes do
seguinte:
i. Aprovisionamentos e Ajustes
Patrimoniais – Em 2005, o BNB registrou
provisões para fazer face aos riscos com
operações do FNE, num total de R$ 121
milhões, valor superior ao verificado no ano
de 2004, quando as despesas de provisões
com operações do FNE somaram R$ 6,4
milhões, em virtude das renegociações
com base na Lei 10.696. A partir de

janeiro de 2005, as contingências fiscais,
cíveis, trabalhistas e outras classificadas
como de risco provável passaram a
ser aprovisionadas integralmente. As
causas classificadas como de risco
possível e remoto, cujos montantes estão
demonstrados na Nota Explicativa nº 20,
não são passíveis de provisão. Também foi
aprovisionado, no ano de 2005, um total de
R$ 29 milhões para fazer face ao pagamento,
determinado pelo Tesouro Nacional, das
parcelas que venceram em 1997 e 1998
relativas a operações de crédito securitizadas
e alongadas com base na Lei No. 9.138. Esse
montante de provisões somado às relativas
ao Plano de Cargos e Salários (R$ 14,5
milhões) afetou a rubrica “Demais Provisões
Operacionais” em R$ 43,5 milhões;
ii. Cartas Reversais – A regularização de
cartas reversais sensibilizou, de forma
negativa, a rubrica “Encargos de Operações
de Crédito” no valor de R$ 44 milhões;
iii. Operações Ativas Indexadas ao IGP-M
– Geração de despesas - No período de maio
a setembro de 2005, o IGP-M acumulado
apresentou variação negativa de 2,16%, fazendo
com que as operações ativas gerassem, no
período, um impacto negativo no resultado do
Banco da ordem de R$ 18,8 milhões.
5. Provisão para Imposto de Renda e
Contribuição Social – O lucro fiscal de 2005
gerou provisão para Imposto de Renda de R$
54.347 mil e de Contribuição Social de R$ 19.763
mil. Não obstante referidas provisões terem se
comportado dentro da normalidade histórica do

Banco, cumpre destacar a influência sobre elas do
pagamento dos Autos de Infração imputados pela
Receita Federal durante o ano de 2005, no total
de R$ 418.626 mil. Isto porque os R$ 110.881
mil de juros SELIC de atualização dos tributos
cobrados tornaram-se dedutíveis na base de
tributação de 2005, reduzindo-a sobremaneira, de
forma a representar uma economia da ordem de
R$ 26.390 mil nos dois tributos.
6. Ativo Fiscal Diferido - O Ativo Fiscal Diferido teve
a seguinte movimentação durante o ano de 2005:

Tabela 19 - Ativo Fiscal Diferido
Diferenças Temporais
DISCRIMINAÇÃO
Imposto de Renda

Saldo inicial em 31.12.2004

Contribuição Social

170,6

61,4

-

-

(-) Realização de Créditos

(96,6)

(34,8)

Saldo final em 31.12.2005

74,0

26,6

(+) Constituição de Crédito

O Ativo Fiscal Diferido sobre diferenças temporais tem
como base de cálculo as provisões sobre créditos de
liquidação duvidosa. A reversão do período decorreu do
enquadramento de operações de crédito nos parâmetros
de dedução fiscal, ou porque as operações atingiram
o número de dias vencidos ou por se ter iniciado
o processo de cobrança judicial. Nesse sentido, é
relevante esclarecer que, em 2005, a Superintendência
Jurídica ajuizou grande número de operações para
o recebimento de créditos e implementou melhorias
no controle dos registros destes ajuizamentos. Além
disso, desde janeiro de 2005, o Banco não vem
mais constituindo Ativo Fiscal Diferido sobre novos
aprovisionamentos para créditos de liquidação duvidosa.
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Governança Corporativa

Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional do Banco do Nordeste está
desenhada com base em princípios de governança
corporativa que visam a prover solidez à empresa
por meio de um adequado gerenciamento dos riscos
envolvidos e da geração de resultados positivos.
A gestão operacional e administrativa do BNB é
efetuada por uma Diretoria composta por seis diretores
e o presidente da Instituição.

Tabela 2O - Diretoria

Diretor Luiz Ethewaldo de Albuquerque Guimarães

Cargo
Presidente
Diretor de Controle e Risco
Diretor de Negócios
Diretor de Administração de
Recursos de Terceiros
Diretor Financeiro e de
Câmbio
Diretor de Gestão do
Desenvolvimento
Diretor Administrativo
Diretor Augusto Bezerra Cavalcanti Neto

Nome
Roberto Smith
Augusto Bezerra Cavalcanti Neto
Francisco de Assis Germano Arruda
João Emílio Gazzana
Luiz Ethewaldo de Albuquerque
Guimarães
Pedro Eugênio de Castro Toledo
Cabral
Victor Samuel Cavalcante da Ponte

A atuação da Diretoria é submetida à apreciação
do Conselho de Administração da Empresa,
formado por seis membros, sendo quatro indicados
pelo Ministério da Fazenda, um representante do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
e um representante dos acionistas minoritários do
Banco. Estão subordinadas à Diretoria 16 áreas ou
superintendências administrativas, localizadas na
Direção Geral, e 10 superintendências estaduais
dedicadas à realização de negócios, situadas nos nove
Estados nordestinos e em Minas Gerais, atendendo
esta última também ao norte do Espírito Santo.
O Conselho de Administração reúne-se mensalmente
de forma ordinária e extraordinariamente sempre que
julgar necessário. Os atuais membros do Conselho
de Administração tiveram seu mandato iniciado ou
prorrogado em 2005, com duração até a Assembléia
Geral Ordinária de 2008. Em 2005, o Conselho de
Administração reuniu-se em 13 oportunidades.

Diretor João Emílio Gazzana

Diretor Francisco de Assis Germano Arruda
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Diretor Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral

Diretor Victor Samuel Cavalcante da Ponte

Assembléia Geral

Tabela 22 - Conselho Fiscal
Representatividade
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional
Ministério da Fazenda
Fundo Nacional de
Desenvolvimento (FND) e
acionistas preferenciais

Conselho Fiscal

Conselho de Administração
Diretoria
Comitê de Auditoria

Área de Auditoria

Presidência

Tesouro Nacional

Diretorias
Financeira
e de Câmbio

Acionistas Minoritários

Negócios

Administrativa

Administração de
Recursos
de Terceiros

Gestão do
Desenvolvimento

Controle e Risco

Áreas
• Controle
Financeiro
• Operações
Financeiras e
Internacionais

• Crédito e
Gestão de
Produtos

• Desenvolvimento
Humano

• Controles Internos,
Segurança e Riscos
Operacionais

• Políticas de
Desenvolvimento
• Gabinete da Presidência
•
• Suporte Estratégico

• Agências
• Unidades de
Recuperação
de Crédito

Tabela 21 - Conselho de
Administração
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• Microfinanças e
Programas
Especiais
• ETENE

• Negócios

• Análise,
Cadastro e
Risco de Crédito

Representatividade
Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda
Ministério do
Planejamento,
Orçamento e Gestão
Acionistas minoritários

• Gestão de
Recursos
de Terceiros

Conselheiro
Waldir Quintiliano da Silva
Roberto Smith
Cezar Santos Alvarez
Nilde Pereira Sabbat
Antônio Henrique Pinheiro
Silveira

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

Vera Maria Rodrigues
Ponte

Conselheiro

O BNB possui um Conselho Fiscal que verifica o
cumprimento dos deveres legais e estatutários da
Diretoria e atesta a conformidade contábil da Empresa
por meio da análise do relatório da administração,
balancetes mensais e demais demonstrações
financeiras do Banco. O Conselho Fiscal é composto
por cinco membros, sendo um representante da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, um do
Ministério da Fazenda, um do Fundo Nacional de
Desenvolvimento (FND) e acionistas preferenciais, um
do Tesouro Nacional e um dos acionistas minoritários.

Conselheiro
Francisco Tadeu
Barbosa de Alencar
Sérgio Rosa Ferrão

Cargo
Presidente
do Conselho
Conselheiro

Ricardo Massao
Matsushima

Conselheiro

Glauben Teixeira de
Carvalho
Roberta Carvalho de
Alencar

Conselheiro
Conselheiro

O sistema de governança corporativa do BNB é
composto de: Área de Auditoria, Comitê de Auditoria,
ambos vinculados diretamente ao Conselho de
Administração, e Ambientes de Controles Internos
e de Controladoria. O Comitê de Auditoria, formado
por três membros com mandato de três anos, é
responsável pela busca de elevados padrões de
gestão, zelando pela adequação, integridade,
aplicabilidade, conformidade e qualidade dos controles
das unidades, processos e sistemas e contribuir para a
consecução dos resultados projetados. O Ambiente de
Controles Internos tem por responsabilidade básica a
verificação da conformidade dos processos do BNB
e a adoção de políticas de combate e prevenção
à lavagem de dinheiro, enquanto que o Ambiente
de Controladoria é responsável pela análise das
informações econômico-financeiras.

Gestão de Pessoas
O Banco do Nordeste encerrou 2005 com 4.407
funcionários, 4.180 colaboradores terceirizados
– incluindo assessores dos programas de microcrédito,
CrediAmigo e AgroAmigo – e 1.095 bolsistas, sendo
233 de nível superior e 862 de nível médio. Foram
convocados, no período, 944 candidatos selecionados por

meio de concurso realizado em 2004 para suprir vagas
no cargo de assistente administrativo existentes nos 11
Estados de atuação do Banco.
A gestão de pessoas no Banco do Nordeste tem em vista
o bem-estar do público interno – com ações de estímulo
à qualidade de vida e à educação e aprimoramento
profissional – de forma a gerar um clima interno positivo e
um ambiente de trabalho propício à realização individual.

Educação Corporativa
No ano, 152 funcionários ingressaram no ensino
superior mediante acesso ao Investimento Educação,
proporcionado pelo Programa de Educação Corporativa
do Banco. Para os eventos de pós-graduação, o
BNB proporcionou a iniciação de 80 funcionários em
programas de especialização, 87 em programas de
MBA e 10 em programas de mestrado, totalizando
177 novas oportunidades de extensão acadêmica a
funcionários com nível superior.
Com relação à capacitação profissional, foram
disponibilizadas 8,9 mil oportunidades de treinamento
em sala de aula e 5,1 mil em cursos à distância
(Comunidade Virtual de Aprendizagem), totalizando 14 mil
oportunidades de treinamento profissional, numa média
de 3,2 por funcionário durante o período. Outros 365
funcionários das agências que desempenham atividades
relacionadas à distribuição e mediação de títulos,
valores imobiliários e derivativos, iniciaram programa de
treinamento para obtenção da certificação técnica exigida
pela Resolução nº 3.158 do CMN, de dezembro de 2003.

Saúde e Qualidade de Vida
As iniciativas do Banco do Nordeste visando ao estímulo
de práticas saudáveis e ao cultivo da qualidade de vida no
corpo funcional incluíram, em 2005:
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• campanhas educativas de prevenção de
acidentes de trabalho e doenças – como LER/
DORT (lesões por esforços repetitivos/Distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho), DST/
AIDS e hipertensão arterial;
• vacinação contra gripe;
• campanha de doação de sangue; e
• atendimentos ambulatoriais e psicossociais.
O Programa Melhoria da Qualidade de Vida do BNB
foi expandido para um total de 136 unidades do
Banco, atingindo 2,3 mil colaboradores por meio da
participação em atividades como ginástica laboral,
biodança, ioga, tai chi chuan, meditação, shiatsu,
massagem terapêutica, hiep khi dão, Iso-Stretching e
cinesioterapia laboral.
Dentro do Programa de Assistência aos Funcionários,
foram implementadas ações de inclusão e
acompanhamento aos 21 funcionários portadores
de necessidades especiais, no intuito de promover
condições adequadas de trabalho. Além desses, 49
funcionários também foram acompanhados dentro do
Programa de Atendimento Psicossocial.
A Diretoria do Banco aprovou a realização do Programa
de Preparação para Aposentadoria, que beneficiará os
funcionários com previsão de aposentadoria dentro de
dois anos. A primeira turma acontecerá em Fortaleza,
e as demais serão realizadas nas superintendências
estaduais, contemplando 30 funcionários em cada turma.

Segurança Corporativa
O Banco do Nordeste possui estrutura administrativa
voltada especificamente para cuidar da segurança
corporativa da Instituição, objetivando a preservação
da integridade física dos funcionários e a integridade
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financeira do patrimônio do Banco e dos recursos
por ele administrados, a exemplo de definição de
modelo-padrão de cofres de numerários, implantação
de sistemas de alarmes, monitoração visual das
dependências da Empresa e apoio a eventos
estratégicos, como a visita do presidente Luís Inácio
Lula da Silva ao Banco, em novembro de 2005.
O BNB vem envidando esforços no sentido de consolidar
na cultura interna da Empresa hábitos de segurança entre
seu corpo de funcionários e colaboradores. Em 2005,
foram ministrados cursos de educação em segurança
para gestores, bolsistas e trabalhadores terceirizados,
bem como disponibilizado conteúdo na Comunidade
Virtual de Aprendizagem sobre o tema.

Controles Internos
O BNB também possui estrutura específica de
controles internos responsável pela garantia da
conformidade dos processos operacionais da Empresa,
especialmente no que se refere ao processo de
concessão de crédito. A equipe responsável pelos
controles internos do BNB verificou, em 2005, a
conformidade de todas as propostas de abertura de
crédito de valor superior a R$ 50 mil. As propostas de
valor inferior foram analisadas por amostragem. No
total, foram analisadas 3.177 propostas, que somam
um montante de R$ 3 bilhões, correspondendo a 50%
do valor contratado pelo Banco durante o exercício.
Também foram criticados 8.622 cadastros de clientes.
A conformidade do processo de abertura de
conta-corrente foi verificada também por meio de
amostragem, escolhendo-se aleatoriamente uma
proposta de pessoa física e outra de pessoa jurídica
por agência a cada semana. Foram analisadas 1.930
aberturas de conta-corrente de pessoas físicas e
jurídicas durante o ano.

Quanto ao Registro de Atendimento e Reclamações
(RAR), foram acompanhados 45 registros recebidos
das Centrais de Atendimento ao Público do Banco
Central, sendo 21 procedentes, nove improcedentes e
15 encontram-se aguardando informações.
O processo de verificação de conformidade efetivado
pelo BNB no período obedeceu às definições da
Resolução nº 2554, do Banco Central, no que se refere
à revisão e atualização periódica dos controles internos.

Políticas de Divulgação e
Transparência
A divulgação de informações relevantes e a negociação
com valores mobiliários da emissão do Banco do
Nordeste por administradores e funcionários é
regulada por meio de sistema informatizado. O BNB
possui Plano de Divulgação de Informações e Fatos
Relevantes e, em observância à Lei nº 6.404/76 e
às normas do Banco Central, CVM e demais órgãos
reguladores, divulga periodicamente:
• Balancetes mensais;
• Informações trimestrais fornecidas à CVM
contendo balancete, demonstração do resultado,
notas explicativas e outras informações sobre
desempenho e qualificação do Banco;
• Informações Financeiras Trimestrais (IFTs),
remetidas ao Banco Central a cada trimestre, com
as demonstrações contábeis e respectivas notas
explicativas, políticas de captação e aplicação de
recursos, gerenciamento de risco e outros dados
estatísticos;
• Balanços Semestrais e demais demonstrações
contábeis obrigatórias;
• Demonstrações Financeiras Padronizadas
(DFPs), fornecidas anualmente à CVM, contendo

as demonstrações contábeis, relatório da
administração sobre qualificação do Banco e seu
desempenho no exercício, assim como outras
informações julgadas relevantes;
• Informações Anuais (IAN), fornecidas à CVM
contendo informações de ordem qualitativa sobre
a atuação do Banco no mercado, sua missão
e características e outros dados sobre seus
dirigentes e estatuto social;
• Programa de Dispêndios Globais (PDG),
encaminhado mensalmente ao Departamento de
Coordenação e Controle das Empresas Estatais
(DEST);
• Informações financeiras sobre os fundos
de investimento administrados pelo Banco,
encaminhadas ao Banco Central, à CVM e
publicadas nos jornais de grande circulação.
Observando princípios de transparência, o BNB
divulga, além das informações obrigatórias,
documentos adicionais para a averiguação e análise
do desempenho do Banco na atividade de fomento ao
desenvolvimento:
• Relatório Anual;
• Balanço Social, incluindo a Demonstração do
Valor Adicionado (DVA);
• Estudos e informações econômico-financeiras
encaminhadas às agências de rating sobre
análises de risco;
• Releases sobre assuntos estratégicos e
operacionais publicados nos principais jornais dos
Estados de atuação do Banco e em jornais de
grande circulação no País; e
• Informações eventuais acerca de fatos que
possam afetar as decisões de investimento na
Instituição.
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Gestão de Riscos

Risco de Crédito
O Banco do Nordeste possui estrutura administrativa
específica responsável pelo gerenciamento
das atividades ligadas ao risco de crédito,
compreendendo o acompanhamento do cadastro de
clientes, a revisão e o desenvolvimento de modelos
de avaliação de risco para concessão de limites e a
gestão da classificação de risco dos clientes e suas
operações, incluindo objetivos de classificação nos

As operações de caráter estruturador estão
contextualizadas em programas ou projetos de
médio e longo prazo, que visam ao desenvolvimento
integrado e sustentável das atividades econômicas
da Região. Nessa dimensão, o Banco busca o
compartilhamento do risco de crédito, por meio de
fundos garantidores e maior participação de recursos
próprios do empreendedor no volume total da
operação.

parâmetros estabelecidos na Resolução 2.682 do

Já no apoio empresarial estão as demais operações,

Banco Central do Brasil.

incluindo captação de recursos, empréstimos

A realização de qualquer operação de crédito com risco
para o Banco é condicionada ao seu amparo em um
limite, cuja apuração é feita pelas instâncias técnicas, com

e financiamentos, que visam ao fomento do
desenvolvimento por meio do atendimento das
necessidades de serviços bancários e de crédito dos

base em modelos específicos, de acordo com a atividade

clientes e à geração de receitas para o Banco. O risco,

e porte do cliente. O deferimento desses limites ocorre em

nesse caso, é compartilhado sempre que possível.

comitês constituídos especificamente para esse fim.

Política de Crédito

O monitoramento e a avaliação dos riscos nas
operações de estruturação do desenvolvimento e de
apoio empresarial consideram aspectos setoriais,

O BNB assume um maior ou um menor risco

geográficos, de desempenho nos negócios e de

em seus contratos de financiamento conforme

impactos econômicos que incluem ações para a

a dimensão da operação em questão: social,

obtenção de adimplência plena.

estruturadora e de apoio empresarial.

Risco Operacional

As operações enquadradas na dimensão social de
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atuação do Banco são aquelas inseridas no contexto

A estrutura de gerenciamento de riscos operacionais

de programas sociais governamentais, que visam à

no Banco do Nordeste inclui ambiente de controles

inclusão social e ao combate à pobreza. Nesse caso,

internos, responsável pela conformidade e

a política de crédito da Empresa estabelece que os

adequação dos processos da Empresa, e se orienta

recursos utilizados para aplicação sob esse foco serão

pelas recomendações do Comitê de Basiléia,

captados de forma não exigível de programas sociais

que objetivam dotar os Bancos de mecanismos

ou sem risco de crédito para o BNB.

de mapeamento e gerenciamento dos riscos
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operacionais, de forma a assegurar maior proteção,
garantia, segurança e solidez do sistema financeiro.
O gerenciamento dos riscos operacionais no
BNB objetiva adaptar-se também às exigências
previstas no Acordo de Basiléia II. Nesse sentido,
o BNB adotou metodologia onde são priorizadas a
identificação das fragilidades existentes nos diversos
processos da instituição, a elaboração de indicadores
chaves de risco e a implementação de mecanismos
de mitigação dos riscos.

O risco de mercado decorre de oscilações em taxas
de juros, índices (de ações, de inflação etc.) e moedas
(câmbios e outros indexadores) que podem influenciar
o valor do patrimônio do BNB. Os profissionais
do BNB estão conscientes da importância do
acompanhamento do risco de mercado e de liquidez
– este último decorrente da relação inadequada, no
tempo, de direitos e obrigações, estando relacionado
também à instabilidade das condições do mercado.

O Banco desenvolveu sistema de recuperação de

As movimentações são gerenciadas pela unidade

informações contábeis contendo base de dados de

de controladoria da Instituição. São mensurados

perdas decorrentes de risco operacional, com as

e registrados os eventuais riscos decorrentes

qualificações necessárias para o acompanhamento

de descasamentos de moedas e comunicados à

efetivo das ocorrências identificadas, visando a evitar a
sua repetição.

Projeto Basiléia II
Criado pelo BNB em dezembro de 2004, o Projeto
Basiléia II – Gestão dos Riscos Operacionais capacitou
colaboradores da Direção Geral do Banco a fim de
mapear todos os processos com riscos de perdas
para a Instituição. De um total de 47 processos
iniciados, 10 foram concluídos até o final do exercício
de 2005, estando em fase de implementação das
ações de mitigação e dos indicadores chaves de risco
elaborados.
O Banco utiliza metodologia para apurar a necessidade
de capital para fazer face ao risco operacional da
Empresa, como previsto no Acordo de Basiléia II.
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Risco de Mercado e de liquidez

gerência superior os resultados das análises sobre
os movimentos das carteiras e a representatividade
de seus efeitos sobre os resultados do BNB. O Banco
utiliza sistema próprio de gerenciamento de risco de
tesouraria, o qual contempla os seguintes mecanismos
de mensuração de risco:
• VAR (“value at risk”) para as operações préfixadas definidas pelo Banco Central;
• Duration global (ativos e passivos), por carteira,
por título e por indexador;
• GAPs que reportam eventuais descasamentos
entre ativos e passivos no tocante a prazos,
mostrando as previsões de fluxos de caixa;
• Saldos globais de ativos e passivos, por carteira,
por título, apontando eventuais descasamentos
por moedas.
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Perspectivas

Perspectivas 2006
Dado o desempenho de 2005, o ano de 2006 guarda
desafios ainda maiores para a atuação do Banco do
Nordeste do que aqueles que se apresentavam para
a Instituição no início do ano passado. A começar
pelo FNE, cujo recorde histórico no volume financeiro
de contratações de financiamentos registrado no
último exercício provocou uma tendência declinante
na curva de disponibilidade de recursos do Fundo. Se
por um lado a redução das disponibilidades é reflexo
da alocação de um maior volume de recursos para
promoção do desenvolvimento, por outro implica a
busca de novas fontes para suprir as necessidades de
uma Região comparativamente carente de capital em
relação aos centros mais desenvolvidos do Brasil.
É nesse contexto que se enquadra a assinatura,
em 2005, do convênio com o Ministério dos
Transportes, para a operação do Fundo da Marinha
Mercante (FMM), e a parceria com a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste (Adene), para o repasse
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste (FDNE). Para 2006, estão definidos R$ 855,7
milhões do FDNE, ao passo que a operacionalização
do FMM prevê a aplicação de R$ 3 bilhões por ano em
financiamentos para a construção, modernização ou
reforma de barcos e estaleiros no Nordeste.
Em paralelo, o BNB tem a proposta de captação
de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) contemplando três linhas de financiamento:
infra-estrutura econômica, capital de giro e jovem
empreendedor. O valor total previsto para a captação
desses novos recursos é de R$ 580 milhões.
Os três fundings devem somar-se às disponibilidades
do FNE para atender às necessidades crescentes

[78]

de crédito do Nordeste, Região que se desenvolve e
necessita de capital em volume adequado para fazer
face à continuidade desse desenvolvimento e torná-lo
sustentado.
Em 2006, as disponibilidades serão suficientes para
o alcance da meta de contratação de operações de
financiamento no total de R$ 4 bilhões, estabelecida
para o exercício. Quase um terço desse volume será
destinado aos agricultores familiares, público-alvo de
destaque entre os contemplados pelo BNB, dada a
estratégia de inclusão social do Governo Federal.
Como reflexo desse alinhamento com as políticas
federais, especialmente no que se refere à
democratização do crédito, o Banco do Nordeste
pretende fazer de 2006 o ano da microempresa
para a Instituição. Além dos agricultores familiares e
dos microempreendedores informais, já atendidos,
respectivamente, pelo Pronaf e o CrediAmigo, o BNB
estabeleceu estratégia voltada para a ampliação do
atendimento de micro e pequenas empresas urbanas
formalizadas e em funcionamento há mais de dois anos,
que tenham faturamento anual de até R$ 2.100 mil.
O BNB continuará expandindo sua carteira comercial
com o objetivo de fortalecer o Banco por meio
da geração de receitas que resultem na autosustentabilidade empresarial.
O panorama previsto para 2006 permite a continuidade da
expansão operacional do BNB, de forma a proporcionar
uma atuação crescente em consistência na promoção
do desenvolvimento e uma identificação cada vez maior
da sociedade nordestina com um Banco Conterrâneo,
comprometido com as carências da Região e ciente de
suas potencialidades de integração socioeconômica em
relação ao restante do país.
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