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Apresentação
O Banco do Nordeste acumulou grandes conquistas
em 2008. Alcançou o melhor desempenho operacional
de sua história, investindo mais de R$ 13,3 bilhões
na economia nordestina, 78% acima do recorde
apresentado no ano de 2007. O saldo de aplicações
de crédito do Banco ao final de 2008 totalizou R$ 28,9
bilhões. Esse valor correspondeu a uma taxa nominal
de crescimento de 10,4% a.a. nos últimos seis anos.
Esses resultados acentuam o processo de expansão
e fortalecimento institucional que buscamos aprimorar
a cada ano, no cumprimento da missão em prol do
desenvolvimento sustentável. Constitui, ainda, fator
decisivo para aumento da capacidade produtiva
nordestina, num contexto de retração de crédito dos
bancos privados provocada pela crise econômica
internacional – em sintonia com a orientação do
Governo Lula de usar o financiamento público como
instrumento de política anticíclica.
Do total dos recursos aplicados pelo Banco do Nordeste
em 2008, cerca de 68% correspondem a operações de
longo prazo, traduzidas em investimentos nos setores
rural, industrial, agroindustrial, de infraestrutura,
comércio e serviços. Foram R$ 9 bilhões aplicados
nessas operações, 81% a mais que em 2007, dos
quais R$ 7,7 bilhões oriundos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste (FNE), constituindo a
melhor performance do FNE desde o início de suas
operações, em 1989.
No apoio às micro e pequenas empresas (MPEs),
atendemos a mais de 19 mil empreendimentos,
com empréstimos no montante de R$ 1,2 bilhão.
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Contratamos, ainda, R$ 1,1 bilhão por meio do
programa de microcrédito produtivo Crediamigo,
para atendimento aos empreendedores informais
da Região; e destinamos R$ 739,7 milhões em
créditos para a agricultura familiar, gerando frutos e
fortalecendo raízes no campo.
Também priorizamos em 2008 a avaliação de políticas
e programas. Nesse tocante, o Banco concluiu a
avaliação do Crediamigo, realizada em parceria com
a Fundação Getulio Vargas, e iniciou a avaliação de
impactos dos programas do FNE, usando metodologia
que contempla aspectos como geração de emprego,
renda, produção, massa salarial e tributos. Os
resultados atestam a eficácia desses instrumentos
para promover mudanças na economia regional e na
vida de nossos conterrâneos.
Diversas outras ações levadas a efeito pelo Banco do
Nordeste em 2008 confirmam sua relevância como
fornecedor de crédito e executor de políticas públicas
em toda a Região Nordeste e no norte dos estados
de Minas Gerais e Espírito Santo, integrando-se ao
grande esforço de afirmação do Brasil como uma
Nação capaz de crescer com melhor distribuição
de renda e geração de oportunidades para todos os
brasileiros.

Roberto Smith
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil
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Missão
“Atuar, na capacidade de instituição financeira
pública, como agente catalisador do
desenvolvimento sustentável do Nordeste,
integrando-o na dinâmica da economia nacional”.

Visão
“Ser referência como agente indutor do
desenvolvimento sustentável da Região Nordeste”.
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PERFIL DO BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL
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UM BANCO QUE ACREDITA NA REGIÃO
Há 56 anos, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Banco múltiplo com atuação guiada pela perspectiva

em todos os setores da economia regional, gerando

reconhecido como o maior banco de desenvolvimento

contribui para o fortalecimento da estrutura produtiva
empregos e melhorando a vida dos nordestinos.

da promoção do desenvolvimento sustentável, o BNB é
regional da América do Sul.

Criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19/07/1952, o BNB

Suas atividades vão além do suprimento de recursos

aberto, tendo mais de 94% do capital sob controle do

estudos e pesquisas que ampliam o conhecimento

constitui uma sociedade de economia mista de capital

Governo Federal. Sua sede localiza-se em Fortaleza,

capital do Estado do Ceará, e sua atuação cobre
1.989 municípios, contemplando os nove estados da

Região Nordeste e o norte dos estados do Espírito
Santo e de Minas Gerais, aqui incluídos os vales do
Mucuri e do Jequitinhonha.
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financeiros, contemplando também: realização de
sobre a Região; identificação e promoção de
investimentos focados nas vocações e potencialidades

regionais; apoio ao desenvolvimento científico e

tecnológico, promoção e incentivo à produção cultural,
e suporte à execução de políticas públicas em toda a
sua área de atuação.
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Rede de atendimento
O BNB tem 177 agências em sua área básica de
atuação e também agências nas cidades de São

Agências do BNB

Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte

(MG) e Brasília (DF), especializadas na atração de

investimentos produtivos para a Região. Dispõe,
ainda, de 170 agências e 63 postos do Crediamigo,

RN
13

CE
28

MA
15

pe
19

pi
16

para atendimento a microempreendedores urbanos.

pb
14

SE
15

Completam a rede de atendimento do BNB:

AL
09

BA
35

Central de Atendimento Cliente Consulta (0800728.3030) – orienta sobre produtos e serviços do

MG
12

Banco e disponibiliza gratuitamente informações

ES
02

DF
01

sobre oportunidades de investimentos e dados
técnicos sobre a Região;

Caixas Eletrônicos – abrangem terminais de

autoatendimento do Banco 24 Horas e da Rede

RJ
01

SP
01

Agências do Crediamigo

Verde Amarela, terminais externos do Banco do

Brasil (rede compartilhada localizada em shoppings,
supermercados, farmácias etc.) e terminais das

CE
28

RN
13

MA
14

agências do Banco;

pe
17

pi
15

Portal na Internet (www.bnb.gov.br) – fonte

pb
13

SE
14

AL
09

BA
33

de informações e soluções de atendimento às

necessidades dos clientes, inclusive com acesso a
vasto acervo de estudos e pesquisas socioeconômicas;

Serviço Nordeste Eletrônico – viabiliza a realização

MG
12
DF
01

ES
02

de transações bancárias via Internet e a estrutura de
caixas eletrônicos.
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O Banco e suas
operações
Responsável por mais de 60% dos saldos de
financiamentos de longo prazo da Região, o Banco
do Nordeste gerencia ativos totais de R$ 36,6 bilhões,
aí incluídos seu ativo próprio de R$ 16,2 bilhões e os
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco.
Suas operações contemplam, em maior volume,
financiamentos produtivos a empreendimentos de
todos os portes (micro, pequenos, médios e grandes),
nos diversos setores da economia. O BNB também
opera com pessoas físicas – agricultores familiares,
produtores rurais de micro, pequeno e médio porte
e empreendedores informais urbanos – e clientes
institucionais – Governos Federal, Estadual e
Municipal e organizações não-governamentais.
Como órgão executor de políticas públicas, o BNB
administra o FNE – principal fonte de recursos
para financiamentos de longo prazo em sua área
e

de atuação; é o agente operador do Fundo de

satisfeitos com a solução obtida nos outros canais

Desenvolvimento do Nordeste (FDNE); e se integra

e por linhas para atendimento a pessoas com

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o

Ouvidoria

–

Acolhe

sugestões,

denúncias

reclamações de clientes que não se sentirem

Investimentos do Nordeste (FINOR) e do Fundo de

de atendimento. Atende pelo telefone 0800-7283030

a importantes programas do Governo Federal, como

deficiência auditiva: (90+Operadora+85) 3295-3030

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

para ligações interurbanas ou (9090) 3295-3030 para
ligações feitas de Fortaleza-Ceará.
BNB - Relatório Anual 2008

Familiar (Pronaf). É também agente financeiro do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo
11

da Marinha Mercante (FMM), e mantém o maior

programa de microcrédito produtivo orientado do
País, o Crediamigo.

Recorre, ainda, a outras fontes de financiamento nos

mercados interno e externo, por meio de parcerias e
alianças com instituições nacionais e internacionais,

incluindo instituições multilaterais, a exemplo do
Banco Mundial e do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID), este último, um parceiro
na execução do Programa de Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste (Prodetur/NE).
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As operações do BNB contemplam os diversos
segmentos do mercado:

Financiamentos de longo prazo ao setor
produtivo e à infraestrutura regionais;

Créditos de curto prazo complementares aos
financiamentos de longo prazo;

Operações de mercado de capitais;
Produtos e serviços financeiros;
Negócios internacionais;
Operações de reinvestimento.
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BNB EM NÚMEROS – PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS
R$ milhões

Contas de Resultado

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

720

666

594

665

589

595

770

(272)

(287)

(323)

(560)

(602)

(609)

(770)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Receitas de Prestação de Serviços 1
Despesas de Pessoal 2

436

447

546

653

723

752

Outras Despesas Administrativas

(248)

(261)

(322)

(366)

(394)

(452)

Outras Receitas e Despesas Operacionais 3

(229)

(526)

(44)

57

102

69

Despesas Tributárias

Resultado Operacional

Resultado não Operacional

Imposto de Renda e Contribuição Social

(58)

349
5

(59)

(21)
3

(70)

(85)

(89)

614

(22)

(158)

220

421

(4)

6

4

(112)

161

85

152

157

203

Ativos Totais

11.024

12.756

13.167

Operações de Crédito 4

15.679

15.866

13,76%

6,46%

Contas patrimoniais
Patrimônio Líquido
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$)
Lucro Líquido por ação, considerando
grupamento (em R$)
Ratings
Moody’s
Austin

1.170

3.076

44,98%

43,10%
0,18

1.315

2.767

49,24%

45,99%
0,10

202

260

(206)

0

(120)

329

(213)

0

(96)

365

102

Participações no Lucro

(447)

382

(192)

Lucro Líquido

970

(13)

3

(18)

(20)

12.591

12.477

14.143

16.177

18.454

22.247

19.967

22.999

28.935

11,34%

11,40%

13,49%

13,71%

23,42%

1.340

2.712

56,58%

51,67%
0,17

(7)

1

1.381

2.513

70,26%

62,10%
0,18

1.502

2.648

75,95%

63,78%
0,23

1.602

3.117

78,74%

(38)

1.798

4.137

69,57%

64,40%

56,39%

2,53

4,84

0,25

-

Ba3

Ba3

Ba2

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

AA/Estável

AA/Estável

AA/Estável

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.

AA+/Estável

Standard and Poor’s:
Escala Local

Escala Internacional

Dados estruturais

Índice de Basiléia

Ativos Administrados

Número de Agências

Número de Funcionários

BB/Negativo

BB/Estável

AA/Estável

AA/Estável

B+/Negativo

B+/Positivo

BB-/Estável

BB-Estável

BB+/Positiva/B

BBB-/Estável/A-3

BB/Estável

BB+/Positiva/B

BBB-/Estável/A-3

12,52%

19,71%

22,55%

19,77%

18,63%

18,97%

16,28%

174

174

180

180

180

180

21.391
3.782

24.347
3.666

27.167
4.053

24.835
4.407

27.697
5.161

31.335
5.726

36.594
181

5.978

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 as do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
5 Inclui os do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
6 Despesas Administrativas / Resultado da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços + Rendas de Tarifas Bancárias
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ESTRATÉGIAS E
PROGRAMAS
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COMPETITIVIDADE, INCLUSÃO E
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
As políticas, programas e ações do BNB são norteados

Programa de Apoio ao Desenvolvimento

gestão que visa ao atendimento da missão e da

o

grandes objetivos a serem perseguidos, bem como

tores rurais e associações;

pelo Programa Estratégico – um instrumento de

Rural do Nordeste (RURAL) - Promove

visão empresariais, estabelecendo as diretrizes e os

empreendimentos agrícolas, apoiando produ

as estratégias para seu alcance.

Com base no Programa Estratégico 2008-2011, as

desenvolvimento

Programa

da

de Apoio

pecuária

ao

Setor

e

de

Industrial

do Nordeste (INDUSTRIAL) - Fomenta a

ações do BNB em 2008 enfatizaram:

implantação,

Fomento à estrutura
produtiva da Região

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da

O Banco do Nordeste fomenta a estrutura produtiva

da Região com o financiamento de projetos que

expansão,

modernização

e

relocalização de empreendimentos;

Agroindústria do Nordeste (AGRIN) - Financia

empresas e associações nos seus investimentos
e na formação de capital de giro;

contribuem para o desenvolvimento sustentável das

Programa de Financiamento à Infraestru

e a competitividade dos empreendimentos, nos

(PROINFRA)

atividades econômicas, aumentando a produtividade

tura

diversos ramos de atividade.

relacionados com geração e distribuição de

Para implementação dessa estratégia, disponibiliza

recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste (FNE), com taxas de juros mais baixas

Complementar
-

da

Apoia

Região

Nordeste

empreendimentos

energia, recursos hídricos, saneamento básico,
transportes,

logística,

telecomunicações,

instalação de gasodutos e produção de gás;

e condições de pagamento mais favoráveis que as

Programa de Financiamento para os Setores

seguintes programas:

expansões, modernizações e relocalizações de

normalmente oferecidas no mercado, por meio dos

BNB - Relatório Anual 2008

Comercial e de Serviços - Financia implantações,
empresas comerciais e de serviços;
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Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Aquicultura e Pesca (AQUIPESCA) - Financia

cadastrados pelo Ministério do Turismo;

os itens necessários para a viabilização

Programa de Financiamento à Conservação

de produção de insumos, beneficiamento,
preparação, comercialização e armazenamento
da produção;
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico (PRODETEC) - Financia projetos
de P&D, implantação de empresas em

e Controle do Meio Ambiente (FNE VERDE)

- Apoia atividades que tenham ênfase na
conservação ambiental;
Programa

de

Financiamento

à

Cultura

(PROCULTURA) - Proporciona apoio creditício

à economia da cultura, incluindo criação

incubadoras e outras iniciativas com ênfase na

artística ou intelectual;

difusão tecnológica, na geração e incorporação

Programa Nacional de Financiamento da

de inovações;
Programa de Apoio ao Turismo Regional
(PROATUR) - Financia investimentos e capital

16

de giro para empreendimentos turísticos

Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira

Nacional (Profrota Pesqueira) - Destina-se

à construção, aquisição, modernização e
equipagem de embarcações.
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Fortalecimento da
agricultura familiar
Reconhecendo a importância dessa atividade para
a produção de alimentos e a inclusão econômica e

social do trabalhador do campo, o Banco apoia a
Agricultura Familiar operacionalizando dois programas
específicos do Governo Federal:

Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF) - Financia

itens relacionados à viabilização de atividades
econômicas,

Expansão do
atendimento às MPEs
O BNB tem várias linhas de crédito direcionadas às

Micro e Pequenas Empresas (MPEs), levando em
conta as diretrizes de governo e a importância desse

segmento para a Região, bem como os compromissos

agropecuárias

ou

desenvolvidas por agricultores familiares;

não,

Programa de Crédito Fundiário e Combate

à Pobreza Rural - Abrange ações de apoio
complementar no âmbito da reforma agrária,

inclusive financiamento à aquisição de imóveis
rurais;

assumidos no âmbito do Fórum Permanente das Micro

e Pequenas Empresas, do qual o BNB é integrante
desde a sua constituição.

No escopo desta participação, foram definidas

estratégias e ações específicas para facilitar o

acesso ao crédito por parte das MPEs, dentre as

quais: aprimoramento do modelo de atendimento,

maior aproximação com este público e celebração de
parcerias com entidades representativas do segmento,
visando ao incremento dos negócios.
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Maior participação no
mercado de microcrédito
O Banco do Nordeste busca ampliar sua participação

no mercado de microcrédito produtivo orientado do
País, contando com a experiência de dez anos do

maior programa de microcrédito produtivo do País e
segundo maior da América Latina:
18

Programa de Microcrédito Produtivo Orientado
(Crediamigo) - Crédito e orientação técnica e
gerencial para microempreendedores urbanos
que atuam no setor informal da economia.
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Dinamização do turismo
Faz parte das estratégias do BNB contribuir para
impulsionar a atividade turística nas áreas mais
vocacionadas da Região, fortalecendo a infraestrutura

e buscando melhorar a qualidade de vida das
populações residentes nessas áreas, por meio de
programa específico:

Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste (Prodetur/NE) - Financia para o setor
público (estados e municípios) investimentos na
infraestrutura, no fortalecimento institucional,
no planejamento e na capacitação para o
turismo.

Ampliação da base de clientes
O Banco realiza pesquisas para identificar as
necessidades de suprimento financeiro dos agentes

econômicos, visando ampliar seu portfólio de produtos
e serviços e aumentar a base de clientes.

Nesse sentido, além dos programas de crédito já
mencionados, disponibiliza soluções e oportunidades
de negócios em diversos segmentos:

BNB - Relatório Anual 2008
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Aplicações - Fundos de Investimento, CDB

e RDB, Títulos de Capitalização, Poupança,
Conta Investimento;

Empréstimos para Pessoa Física - Crédito

Direto ao Consumidor (linhas Conterrâneo,

Consignação, Pós-Graduação, Antecipação
de Imposto de Renda), Cheque Especial,

Crediconta Conterrâneo (serviço de contacorrente para clientes do Crediamigo);

Empréstimos para Empresas - Giro Insumos,
Capital de Giro, Cheque Empresa, 13°

de Cheques, de Duplicatas e de Notas
Promissórias;

Seguros - Seguro Garantia, Seguro de Vida
e Acidentes Pessoais, Seguro de Automóveis
e Seguro Residencial Fácil;
Negócios

Internacionais

-

Crédito

para

Importação, Crédito para Exportação, Serviços
de Câmbio;

Outros Serviços – Cobrança, Cartões de
Crédito e Planos de Saúde.

Empresarial, Conta Empresarial, Descontos

20
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produtiva e aos investimentos em infraestrutura. Em

Desenvolvimento
Territorial

2008, foram destaque:

Em 2008, o Banco lançou o Nordeste Territorial –

uma estratégia negocial que objetiva contribuir com o
aumento da competitividade das cadeias produtivas,

ampliar as possibilidades de adesão dessas cadeias
às políticas públicas governamentais, a exemplo
dos Territórios da Cidadania, e promover inclusão

Territórios da Cidadania – O Banco é parceiro
do Governo Federal nas principais políticas
inseridas no Programa Territórios da Cidadania,

estando presente em 34 dos 60 Territórios do
Programa;

Programa Nacional de Documentação da

socioeconômica com responsabilidade ambiental.

Trabalhadora Rural (PNDTR) – O BNB

O Nordeste Territorial reúne crédito, apoio técnico,

vários parceiros do Programa. Em 2008 foram

inserção em novos mercados e gestão local, focada

em três eixos principais: formação de redes de
negócios; apoio à inovação e à sustentabilidade

desenvolve ações em articulação com os
realizados 292 mutirões e emitidos 139,7 mil
documentos;

ambiental; e fortalecimento da governança em cada

Prolagosta – Parceria com a Secretaria

mobilizou os seus 200 Agentes de Desenvolvimento,

a garantir a sustentabilidade da atividade da

missão.

de apetrechos de pesca proibidos;

território. Para a implantação dessa estratégia, o BNB

Especial de Aquicultura e Pesca destinada

que receberam capacitação adequada para a nova

pesca da lagosta, financiando a substituição

Dentre

mais

Programa Nacional de Produção e Uso

financiamentos, a Bovinocultura de Leite, o setor de

agricultores familiares para cultivo de sementes

as

cadeias

produtivas

apoiadas

fortemente em 2008, sobressaem-se, pelo volume de

do Biodiesel (PNPB) – Financiamento a

Turismo, a Bovinocultura de Corte e a Silvicultura.

de oleaginosas (mamona, algodão e girassol)

Integração às políticas
públicas
O BNB desenvolve ações voltadas para o apoio às
políticas públicas, integrando sua política de crédito

a programas governamentais de incentivo à atividade
BNB - Relatório Anual 2008

destinadas à produção do biodiesel;

Programa BNB Cooperfat – Financiamento

para o receptivo turístico com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),

atendendo demanda de pessoas físicas, que
não podem ser beneficiárias do FNE.
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Avaliação de impactos de
políticas e programas
A avaliação de políticas e programas contemplou

no ano de 2008, em especial, os programas com

recursos do FNE, instituído pela Constituição de 1988
e que utiliza recursos da União (1,8% da arrecadação

do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos
Industrializados) para financiamentos aos setores
produtivos do Nordeste.

Avaliar os impactos desses programas possibilita ao

BNB aperfeiçoar sua execução e também prestar
contas aos órgãos fiscalizadores e à sociedade
acerca da utilização que vem dando aos recursos.

A metodologia de
avaliação do FNE
O Banco do Nordeste é o único banco detentor de uma
metodologia de avaliação de impactos econômicos e
sociais decorrentes dos financiamentos dos fundos
constitucionais.

Iniciada em 2005 e aprovada em 2008 pelo Ministério
da Integração Nacional e pela Secretaria de Controle

Interno, da Controladoria-Geral da União (CGU),

essa metodologia está sendo repassada ao Banco
do Brasil e ao Banco da Amazônia, operadores dos
demais fundos constitucionais (do Centro-Oeste e da
Região Norte).
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A metodologia de avaliação do FNE foi desenvolvida

com apoio de consultoria externa e estabeleceu

indicadores de execução, efetividade, resultados e
impactos para cada subprograma do FNE, tomando por

base pesquisa de campo junto aos empreendimentos
financiados e dados secundários.

De forma paralela e complementar a essa metodologia

são realizados estudos para medir o impacto dos

investimentos na geração de empregos, na massa
salarial e no salário médio dos empreendimentos
financiados. Também foi criada a Matriz de Insumo

Produto, que sinaliza, de forma antecipada, os
possíveis impactos dos financiamentos no conjunto
dos principais setores da economia.

FNE - renda, emprego e
modernização
O FNE-Agroindustrial foi o primeiro subprograma

avaliado utilizando a metodologia desenhada para
o FNE, em 2007, com pesquisa de campo em 140

agroindústrias financiadas entre 1998 e 2005. Os
resultados mostram que o programa vem efetivamente
contribuindo para o desenvolvimento agroindustrial

nordestino, bem como para a ampliação da oferta
de crédito, elevação do valor agregado da produção
agrícola, geração de emprego e renda, além da
modernização tecnológica dos empreendimentos.
O

Programa

adicionou

11,4

mil

empregos

e

proporcionou receita acima da projetada para 41,5%
dos empreendimentos.
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Em 2008, foi concluída uma avaliação global do

FNE a partir de dados secundários, abrangendo as
contratações desde o início das operações, em 1989,

até junho de 2007. Nesse período, o FNE contratou
R$ 20,5 bilhões no setor rural, R$ 9,6 bilhões no setor

industrial, R$ 2,2 bilhões no setor de infraestrutura,
R$ 2,2 bilhões no setor de comércio e serviços e

R$ 1,4 bilhão no setor agroindustrial. Constatou-

se um bom nível de cumprimento das diretrizes do
Fundo, à exceção da recomendação de aplicação de

50% na região semiárida, a qual obteve 43,2% das
contratações.

Esse estudo contemplou, ainda, uma avaliação de

resultados e impactos para os subprogramas FNEComércio e Serviços e FNE-Industrial, realizando-se

pesquisa de campo com 254 clientes que receberam
financiamento entre 2000 e 2006. Os resultados
indicam

que

os

empreendimentos

financiados

geraram emprego e renda acima do previsto nos

projetos (crescimento de 95,2% nas ocupações e
de 90,1% no faturamento), além da evolução na

competitividade das empresas e maior alcance
aos mercados nacional e internacional, decorrente
da modernização tecnológica possibilitada pelos
financiamentos.

Em 2008, iniciou-se uma avaliação de Impactos do
FNE com metodologia de Matching com Propensity

Score, para obtenção de informações sobre emprego
e massa salarial gerados pelos empreendimentos

financiados de 1999 a 2005. O estudo indica que,
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de cada quatro empregados novos admitidos após
três anos de financiamento do FNE, três deles foram
devidos ao FNE. Em relação à massa salarial, em
três anos após o financiamento, o impacto médio de

crescimento na folha salarial foi de 39,4% e, em cinco
anos, de 112,5%.

A Matriz de Insumo Produto foi aplicada para
avaliar as repercussões econômicas e sociais das

contratações do FNE efetivadas em 2008. De acordo

com o estudo, os financiamentos de R$ 7,7 bilhões
deverão gerar cerca de 1,3 milhão de ocupações
formais e informais, as quais serão criadas à medida
que os efeitos de compras e vendas sejam efetivados
ao longo da cadeia de produção regional. Registre-se,

ainda, os impactos das contratações do FNE em 2008

sobre o pagamento de salários na Região, estimados

em R$ 3,0 bilhões, além da geração de impostos de,
aproximadamente, R$ 2,7 bilhões.

A agenda de trabalho para 2009 prevê ajustes na
metodologia no sentido de incorporar os subprogramas

criados recentemente, além da avaliação do FNERural, abrangendo as atividades da bovinocultura do

leite, bovinocultura do corte, cultivo da soja, algodão e
uva. Uma avaliação do FNE-Proinfra (Infraestrutura)

Crediamigo, o “GrameeN”
brasileiro
O BNB concluiu em 2008, em parceria com a Fundação

Getulio Vargas (FGV), a avaliação do Crediamigo,

programa pioneiro com dez anos de experiência na
área de microcrédito produtivo orientado do País.

A pesquisa constatou aumento pronunciado de uso

de microcrédito produtivo no Nordeste urbano, em
comparação com as demais áreas urbanas do Brasil,
e impactos positivos do Crediamigo sobre o lucro
operacional e outros indicadores dos empreendimentos

financiados, bem como sobre o aumento das despesas
de consumo das famílias beneficiadas. Os resultados
empíricos situam o Crediamigo entre as principais

políticas públicas do Brasil pela combinação dos
quesitos tamanho, equidade e eficiência.

Os resultados da avaliação estão reunidos no livro

“Microcrédito, o Mistério Nordestino e o Grameen
Brasileiro”, lançado em 2008. No mesmo ano, o BNB
contratou estudo para construção de uma linha de

base metodológica destinada a avaliar o desempenho
do seu programa de microcrédito rural, o Agroamigo.

também está planejada, assim como do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf).

A publicação das pesquisas concluídas está prevista
para 2009, como parte das comemorações dos 20
anos do FNE.
24
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DESEMPENHO
OPERACIONAL EM 2008
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R$ 13,7 BILHÕES, UM NOVO
RECORDE NA HISTÓRIA DO BNB
O BNB contratou 1,8 milhão de financiamentos e

para o desenvolvimento da Região Nordeste – uma

empréstimos em 2008, destinando R$ 13,3 bilhões

expansão de 77,7% em comparação com 2007.

CONTRATAÇÕES GLOBAIS
R$ milhões
2007

2008
Quantidade

Valor

Variação (valor)

Operações de Longo Prazo (1)

4.989,4

368.295

9.034,8

81,1%

Operações de Curto Prazo (2)

2.489,6

1.388.856

4.257,2

71,0%

Total

7.479,0

1.757.151

13.292,0

77,7%

(1) Financiamentos rurais, industriais, agroindustriais, infraestrutura, e comércio e serviços.
(2) Empréstimos de microcrédito (Crediamigo), Crédito Direto ao Consumidor (CDC), capital de giro, desconto, câmbio, e Conta Garantida.

Na

distribuição

das

contratações

por

setor

econômico, os setores rural, industrial e comercial
obtiveram valores próximos e acima de R$ 3 bilhões,
representando, respectivamente, 25%, 24% e 26%
do total. O setor de serviços respondeu por 15,5% do
total, seguido pela infraestrutura, com 9,8%.
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CONTRATAÇÕES GLOBAIS POR SETOR ECONÔMICO
R$ milhões
Setor
Rural
Industrial
Infraestrutura
Comércio (1)
Serviços
Total

2007
2.710,1
1.165,0
502,6
2.506,8
594,5
7.479,0

2008
3.283,5
3.199,6
1.299,2
3.452,1
2.057,6
13.292,0

Variação
21,2%
174,6%
158,5%
37,7%
246,1%
77,7%

(1) Inclui os empréstimos de microcrédito (Crediamigo).

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE) foi responsável por 84,9% dos financiamentos

de longo prazo. Os R$ 7,7 bilhões do FNE contratados
em 2008 representam crescimento de 80,6% no ano.

FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO CONTRATADOS
R$ milhões
Fonte
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
Recursos Internos (RECIN)
Poupança
Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
Fundo da Marinha Mercante (FMM)
Outras
Total
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2007
4.246,5
5,3
296,5
250,2
65,2
55,3
70,4
4.989,4

2008
7.668,6
844,4
365,9
58,9
97,0
9.034,8

Variação
80,6%
15.832,1%
23,4%
-76,5%
37,8%
81,1%
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Os empréstimos de curto prazo cresceram 71%,

empréstimos de microcrédito (Programa Crediamigo)

destacando-se para esse resultado a contribuição dos

e as operações de câmbio tiveram crescimentos

produtos de crédito comercial, que cresceram 102,4%,

expressivos, de 36,9% e 36,2%, respectivamente.

totalizando R$ 2,6 bilhões, ou 61,8% do total. Os

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO CONTRATADOS
R$ milhões
Produto
Crédito Comercial
• Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e Capital de Giro
• Desconto
• Contas Garantidas
Câmbio (1)
Crediamigo
Total

2007
1.300,1
639,1
287,6
373,4
395,2
794,3
2.489,6

2008
2.631,5
1.439,9
531,4
660,2
538,2
1.087,5
4.257,2

Variação
102,4%
125,3%
84,8%
76,8%
36,2%
36,9%
71,0%

(1) Valores convertidos para reais pela cotação da moeda estrangeira nas datas das contratações.
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FNE, O MELHOR DESEMPENHO desde sua criação
No âmbito do FNE, a maior participação é dos

significativa expansão de 197%, destacando-se os

2008, 34,2% a mais que em 2007. As contratações

Aceleração do Crescimento (PAC).

financiamentos rurais: R$ 2,8 bilhões contratados em
que mais cresceram foram as de infraestrutura, com

investimentos em energia vinculados ao Programa de

FNE - CONTRATAÇÕES POR SETOR ECONÔMICO
R$ milhões
Setor
Rural
Agroindustrial
Industrial
Infraestrutura
Comércio/Serviços
Total

2007
2.066,5
125,7
721,5
437,5
895,3
4.246,5

2008
2.772,2
265,6
1.752,6
1.299,2
1.579,1
7.668,6

Variação
34,2%
111,3%
142,9%
197,0%
76,4%
80,6%

As contratações anuais do FNE desde a sua criação,
em 1989, em valores atualizados, confirmam o ano
de 2008 como o melhor desempenho da história do
Fundo, conforme gráfico adiante. O gráfico mostra
também que os últimos cinco anos foram os de melhor
desempenho anual do FNE.
Considerando o período de 2003 a 2006, o FNE
contratou R$ 29 bilhões, que equivalem a mais da
metade (55%) do total de R$ 53 bilhões já financiados
pelo Fundo desde o início de sua operacionalização.
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FNE – CONTRATAÇÕES GLOBAIS ANUAIS ATUALIZADAS
R$ milhões atualizados para dezembro de 2008

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, 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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R$ 1 BI PARA
MICROEMPREENDEDORES
O BNB contratou R$ 1,1 bilhão por meio do Crediamigo,
seu programa de microcrédito produtivo orientado,

que é o maior do Brasil e o segundo maior da América

Latina e Caribe. Esse valor representa crescimento
de 37% em comparação com 2007, quando foram

emprestados R$ 794,3 milhões. A quantidade de
empréstimos superou 1 milhão, correspondendo a
crescimento de 22,4%.

Os empréstimos acumulados desde 1998 – ano

de criação do Crediamigo – somam mais de cinco
milhões de operações, que totalizam mais de R$
4,6 bilhões aplicados, facilitando o acesso ao

crédito a milhares de empreendedores urbanos que
desenvolvem atividades relacionadas à produção, à
comercialização de bens e à prestação de serviços,
gerando renda e empregos.

PROGRAMA CREDIAMIGO (ANO DE 2008)
Item
Quantidade de operações – no ano
Valor contratado (R$ mil) – no ano
Valor médio contratado (R$ 1,00)
Clientes Ativos – 31.12.2008
Carteira Ativa (R$ mil) – 31.12.2008
Valor Médio Ativo (R$ 1,00) – 31.12.2008
Número de agências
Postos de Atendimento
Municípios atendidos
Participação (%) no mercado elegível de microfinanças (base 2.471 mil potenciais clientes)
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Valor
1.009.236
1.087.546,4
1.077,59
400.413
362.224,9
904,63
170
63
1.536
16,2
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QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO
DO PRONAF
Com carteira ativa da ordem de R$ 4,6 bilhões,

envolvendo 1,4 milhão de operações, o BNB tem se

firmado como principal agente financeiro do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf) no Nordeste, respondendo por 74% da

quantidade de operações e 58% do valor contratado
na Região.

Diversas ações foram adotadas em 2008 no sentido

de aperfeiçoar as operações do Pronaf e qualificar o
crédito, destacando-se:

Criação da Área de Agricultura Familiar na
estrutura organizacional do Banco;

Implantação dos Pontos de Atendimento
Centralizados do Pronaf nas capitais do
Nordeste;

Firmatura de termo de cooperação com todas
as Emater para prestarem assistência técnica
aos agricultores do Grupo B e Agroamigo,

contemplando cerca de 320 mil agricultores

Algumas dificuldades enfrentadas, no entanto, foram

familiares;

responsáveis pelo recuo de 37,5% nos valores

Participação, juntamente com o Ministério do

elas a suspensão de contratação do Pronaf B em

Desenvolvimento Agrário (MDA), de grupo
para simplificação das normas do Pronaf.
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contratados, em relação ao ano anterior, dentre
1.193 municípios (Portaria nº 20/2008 do MDA) e a
inadimplência elevada, notadamente no Grupo B.
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AGROAMIGO CHEGA
A 1.260 MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DE MINI E
PEQUENOS PRODUTORES

Mais 339 municípios passaram a ser atendidos pelo

Em 2008, o BNB criou uma unidade específica com

Agroamigo em 2008, elevando a 1.260 o número de
municípios de atuação desse programa, que utiliza
metodologia de microcrédito produtivo orientado na
concessão de empréstimos destinados a agricultores
familiares do Grupo B do Pronaf (renda familiar anual

responsabilidade básica de gerenciar os programas

realizados com mini e pequenos produtores rurais não
enquadrados no Pronaf, bem como implementar e avaliar
os programas de crédito destinados a esse público.

A quantidade de financiamentos existentes para

de até R$ 1.500,00).

mini e pequenos produtores rurais representa 15,1%

A utilização dessa metodologia visa agilizar o

segmento de clientes corresponde a 27% do valor

processo de concessão de crédito e expandir de

forma quantitativa e qualitativa o atendimento aos
agricultores familiares, contemplando orientação para
o crédito. Em 2008 o BNB contratou 183 mil operações
do Agroamigo, totalizando R$ 253,3 milhões.

34

da quantidade total da área rural. O saldo desse

do ativo de crédito rural e a 16% do total do Banco.
Durante o exercício de 2008, foram contratados nesse
segmento R$ 332,6 milhões, distribuídos em 12.625
operações, que representam 80% da quantidade
contratada na área rural (exceto Pronaf).
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INFRAESTRUTURA TURÍSTICA
RECEBE US$ 47 MILHÕES
O Programa de Desenvolvimento do Turismo no

Nordeste (Prodetur/NE), atualmente em sua segunda
fase (Prodetur/NE II), desembolsou US$ 47 milhões
em 2008, beneficiando diversos polos turísticos
nordestinos

que

receberam

investimentos

da

primeira fase do Programa e ainda o Polo do Vale do
Jequitinhonha (MG) e o Polo Capixaba do Verde e
das Águas (ES).
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Ao final do ano, o Prodetur/NE II apresentava o

comprometimento de US$ 191,6 milhões em obras e
serviços contratados ou em processo de contratação,

dos quais US$ 103,5 bilhões já desembolsados. Esta
fase do Programa envolve recursos da ordem de US$

400 milhões, sendo US$ 240 milhões oriundos de
contrato de empréstimo entre o BNB e o BID e US$
160 milhões de contrapartida local.
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R$ 2,5 BI PARA OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS
Operações estruturadas são aquelas decorrentes
de projetos com forte impacto econômico para o
Nordeste, com financiamentos superiores a R$ 30

milhões ou que tenham características diferenciadas,

a exemplo daqueles destinados à melhoria da
infraestrutura regional, principalmente nas áreas
de energia (produção, transmissão e distribuição),
telecomunicações e transportes. Incluem, também,

com prioridade, projetos integrantes do Programa

de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo
Federal.

O BNB analisou 50 cartas-consulta de propostas de

operações estruturadas no ano de 2008 e contratou
31 operações, no montante de R$ 2,5 bilhões
(crescimento de 125,5% em relação a 2007). Desde

2004, já são 117 projetos contratados, totalizando

R$ 7,6 bilhões em financiamentos.

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – INFORMAÇÕES EM 31.12.2008
Valor
Quantidade de Projetos existentes (“em ser”)

103

Quantidade de Clientes

81

Quantidade de Agências com operações

34

Valor dos Financiamentos Contratados (R$ milhões)

7.460,8

Saldo Devedor (R$ milhões)

4.985,0

Dos empreendimentos financiados com recursos do

no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de

de R$ 783,9 milhões e investimentos totais de

R$ 401,9 milhões.

FNE, 10 projetos pertencem ao PAC, com contratação

R$ 2.321,1 milhões e nove projetos estão inseridos

36

Energia Elétrica (Proinfa), com o valor contratado de
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NEGÓCIOS COM MPEs
SUPERAM R$ 1,2 BI
O

Banco

do

Nordeste

contratou

70,9

mil

financiamentos com micro e pequenas empresas
(MPEs) em 2008, no total de R$ 1.242,4 milhão. Esse
valor representa crescimento de 65% em relação ao

ano anterior, superando as expectativas: o Banco

havia disponibilizado inicialmente R$ 1 bilhão para as
linhas de crédito de apoio às MPEs, no ano de 2008.

Os contratos permitiram o atendimento a mais de 19
mil micro e pequenas empresas, ampliando a base de

clientes. Os resultados alcançados são consequência
de estratégias negociais com o objetivo de prestar

um tratamento diferenciado e preferencial às micro e
pequenas empresas.

Dentre as ações que contribuíram para esses
resultados, destacam-se:

Criação do FNE Micro e Pequena Empresa

Participação

do

Banco

no

Fórum

da

atendimento diferenciado às MPEs, com

promovido pelo Ministério do Desenvolvimento,

– programa de financiamento voltado para

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,

recursos do FNE;

Indústria e Comércio Exterior (MDIC);

Parceria

com

o

Sebrae

Nacional

para

implementação de ações complementares ao
crédito;

Parceria com entidades representativas de
classes, como a Associação Brasileira de
Franchising (ABF) e Câmaras de Dirigentes

Lançamento da estratégia Giro Estoque para

aplicação nos períodos que antecedem datas

festivas, a exemplo do Dia das Mães, Dia dos
Namorados, Festas Juninas e Festas de Final
de Ano.

Lojistas (CDLs);
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EXPANSÃO DO
CRÉDITO COMERCIAL

MAIS RECURSOS
PARA EXPORTAÇÕES

Os produtos do crédito comercial do BNB – Crédito

O Banco lançou em 2008 o Nordeste Exportação – linha

Direto ao Consumidor (CDC), Capital de Giro, Desconto
de Títulos e Contas Garantidas – foram responsáveis
pela contratação de R$ 2,6 bilhões em 2008,
representando crescimento de 102,4% em relação
ao ano anterior. CDC e Capital de Giro cresceram
125,3%, chegando a um volume de contratação de
R$ 1,4 bilhão. Os produtos de Descontos de Títulos
e Contas Garantidas totalizaram R$ 1,2 bilhão, com
crescimento de 80,2%.

de crédito em sintonia com a Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP), do Governo Federal, voltada a
estimular as exportações brasileiras. Com recursos do
FNE, o Nordeste Exportação financia: aquisição isolada
de matérias-primas e insumos utilizados no processo
produtivo de bens para exportação; mercadorias para
a constituição de estoques de empresas comerciais
destinados à exportação e insumos utilizados por
empresas de prestação de serviços no cumprimento de
seus contratos com o exterior. O Programa contratou
R$ 276 milhões.

38
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CÂMBIO - OPERAÇÕES REALIZADAS
Valores em R$ mil
2007
Quant.
Valor

Tipo

2008
Quant.
Valor

Variação (%)
Quant.
Valor

384

392.290

463 975.676

148,7%

384

392.290

375 699.549

78,3%

0

0

88 276.127

Serviços - Câmbio Pronto

999

227.074

1.394 832.586

Saldo contábil operações de Crédito

203

258.960

294 579.765

123,9%

* Câmbio

203

258.960

209 339.440

31,1%

* NExport

0

0

85 240.325

Operações de Crédito
* Câmbio

1

* NExport

39,5%

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

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
SOMA R$ 1 BI
No ano de 2008 foram regularizadas 299,4 mil

milhões correspondem a recebimento em espécie.

na posição de dezembro de 2007, implicando a

milhões ou 71,7% do total. O quadro adiante mostra a

operações que estavam em atraso ou em prejuízo

Com a fonte FNE, foram regularizados R$ 796,7

recuperação de R$ 1,1 bilhão, dos quais R$ 267,6

regularização por fontes de recursos:
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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO EM 2008
Valores em R$ mil

Fonte

Quantidade

Valor em
Espécie

Valor
Renegociado +
Dispensa (Lei)
+ Bônus (Lei)

Total
Recuperado

% sobre total

FNE

255.093

131.254,2

665.442,8

796.697,1

71,7

FAT

13.992

25.483,0

87.642,3

113.125,3

10,2

2.267

27.238,9

51.142,3

78.381,2

7,1

26.974

33.761,2

33.313,0

67.074,2

6,0

STN

279

32.283,0

974,3

33.257,4

3,0

OUTRAS

782

17.542,7

5.414,4

22.957,1

2,1

299.387

267.563,0

843.929,1

1.111.492,3

100,0

BNDES/FINAME
RECIN

TOTAL

ATUAÇÃO NO MERCADO
DE CAPITAIS
O Banco tem agora uma unidade específica de

Em 2008, o Banco realizou operações no segmento

Mercado de Capitais, com o propósito de dinamizar

do

sua

o

diferenciados no total de R$ 629,1 milhões. Dentre

funding para a expansão dos negócios privados.

os instrumentos atualmente utilizados destacam-se

Assim, operações de crédito e financiamento se

as operações com debêntures, notas promissórias

aglutinam a operações de mercado, diversificando as

comerciais, fundos de investimento em direitos

oportunidades de financiamento para o crescimento

creditórios – FIDCs e fundos mútuos de investimento

empresarial, estabelecendo nova perspectiva para

em empresas emergentes.

atuação

nessa

área,

complementando

mercado

de

capitais

operando

produtos

fomento ao desenvolvimento da Região.
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ELEVAÇÃO DE RATINGs
A Standard & Poor’s Ratings Services elevou em

sua escala global o rating do BNB de crédito de
contrapartida de longo prazo em moeda estrangeira

e em moeda local, de ‘BB+’ para ‘BBB-’, atingindo o
grau de investimento (investment grade). Em escala

nacional, o rating do BNB passou a ser brAAA. A
perspectiva dos ratings em ambas as escalas é

estável. A obtenção do investment grade é garantia

de menor risco e sinônimo de qualidade e segurança
para os investidores, contribuindo para o Banco
acessar captações com custos menores.

NOVOS FUNDOS DE
INVESTIMENTO
Três novos fundos de investimento foram lançados
em 2008: o Banco do Nordeste Fundo de Investimento

Ações Petrobras, o Banco do Nordeste Fundo de
Investimento Ações Vale e o Banco do Nordeste Fundo

de Investimento Referenciado DI Exclusivo Bahia.
Desse modo, o BNB passou a administrar 18 fundos

de investimento, sendo 11 destinados aos clientes de
varejo, 2 exclusivamente para o setor público e 5 para
investidores exclusivos.

O patrimônio líquido dos fundos atingiu R$ 2,3 bilhões

ao final de 2008, o que representa crescimento de

10,8% em relação à última posição de 2007, com
destaque para a expansão de 20,3% no patrimônio
dos fundos de varejo, incluindo os do setor público.
BNB - Relatório Anual 2008
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DESEMPENHO
FINANCEIRO EM 2008
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2008, UM ANO DE GRANDES RESULTADOS
ATIVOS TOTAIS CRESCEM 14,4%
Ao término de 2008, os ativos globais do BNB

Os saldos totais de ativos do FNE cresceram 15,8%,

apresentaram acréscimo de 14,4% em relação

por conta, principalmente, do aumento dos ingressos

ao

final

de

2007,

preponderantemente,

crescimento

proporcionado,

de recursos oriundos do Tesouro Nacional, de

por

captações

R$ 3.216 milhões em 2007 para R$ 3.931 milhões

novas

de

depósitos a prazo, pelo ingresso de recursos do FNE

em 2008.

e pela apropriação de receitas geradas pelos ativos.

ATIVOS GLOBAIS
R$ milhões
BNB

Discriminação

FNE

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008

Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras e TVM

8.810,6

8.644,6

2.367,4

1.220,2

Recursos Comprometidos com Operações de Crédito

-

-

2.085,2

3.367,2

263,8

200,4

195,5

216,4

3.916,2

6.065,3

17.642,0

21.013,5

940,4

1.070,1

1,1

2,3

18,2

12,0

1,6

1,5

193,8

184,9

-

-

14.143,1

16.177,2

22.292,7

25.821,0

(*)

Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito - Saldo Líquido de Provisões
Outros Créditos - Saldo Líquido de Provisões
Outros Valores e Bens
Permanente
Total

(*) Nas disponibilidades do BNB, estão incluídos os recursos disponíveis e os comprometidos com Operações de Crédito do FNE.
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Títulos e Valores Mobiliários
Do valor total alocado em Disponibilidades, Aplicações
Interfinanceiras e TVM, R$ 1,4 bilhão está aplicado
em Operações Compromissadas, R$ 1,3 bilhão em
Depósitos Interfinanceiros e R$ 5,8 bilhões em Títulos
e Valores Mobiliários.
A carteira de Títulos e Valores Mobiliários teve um
crescimento de 13,2% em relação a 2007. Essa
carteira é classificada, quase na sua totalidade, na
categoria de Títulos Disponíveis para Venda, com os
seguintes objetivos:
Adequar o fluxo de caixa do BNB às metas

de contratação de operações de crédito, tanto
do FNE, como de outras fontes, inclusive os
créditos da carteira comercial, evitando que
o Banco venha a apresentar problemas de
liquidez quando da liberação de tais recursos
para os mutuários;

Proporcionar a flexibilidade necessária para
auferir ganhos no mercado financeiro por meio

da eventual venda de títulos, contribuindo para
o planejamento do resultado financeiro da
Instituição.

No ano de 2008, não foram efetuadas reclassificações

dos Títulos e Valores Mobiliários entre as categorias
da tabela de classificação da carteira, assim como
não ocorreram alienações de títulos classificados na
categoria “Títulos Mantidos até o Vencimento”.
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CLASSIFICAÇÃO DA
CARTEIRA DE TÍTULOS
R$ milhões
Valor
31.12.2007
Títulos para Negociação
•

Títulos de Renda Fixa


Letras Financeiras do Tesouro

Títulos Disponíveis para Venda
•

Títulos de Renda Fixa

31.12.2008
1

0

1

0

1

0

5.100

5.775

4.753

5.315

4.752

4.842



Letras Financeiras do Tesouro



Debêntures

0

107



Cédulas de Crédito Bancário – CCB

0

62



Notas Promissórias

0

303



Títulos Públicos Federais – Outros

1

1

0

15

0

15

260

269

1

1

259

268

87

176

Letras Financeiras do Tesouro

87

176

Títulos Mantidos até o Vencimento

28

31

28

31

19

0

•

Cotas de Fundos de Investimentos


•

•

Títulos de Renda Variável


Outros Incentivos Fiscais (FINOR)



Ações de Companhias Abertas

Títulos Oferecidos em Garantia


•

Cotas de FIDC

Títulos de Renda Fixa


Letras Financeiras do Tesouro



Nota do Tesouro Nacional (NTN – P)

1

1



Cotas do Fundo de Invest. Nordeste Empreendedor

8

5



Cotas Fundo de Investimento CRIATEC

0

2



FIP Nordeste Energia

0

23

5.129

5.806

Carteira Total
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Em atendimento à Circular nº 3068, de 08.11.2002, do
Banco Central, o BNB elaborou fluxo de caixa projetado

R$ 28,9 BI EM SALDOS
DE APLICAÇÕES

Mobiliários, o qual demonstra a disponibilidade de

As operações de crédito acrescidas de outras

para fins de classificação da carteira de Títulos e Valores

recursos suficientes para cumprir todas as obrigações
e políticas de concessão de créditos sem necessidade
de alienação dos títulos classificados na categoria

“Títulos Mantidos Até o Vencimento”. A Administração
do BNB declara que a Instituição tem a capacidade

financeira e intenção de manter os títulos classificados

aplicações

enquadradas

em

rubricas

com

características de crédito totalizavam ao final de
2008, sem a dedução de provisões, saldo de R$ 28,9

bilhões, o que representa um crescimento, no ano, da
ordem de 25,8%.

nessa categoria até o vencimento.

SALDOS DE APLICAÇÕES POR FONTE/PROGRAMA1
R$ milhões
Fonte/Programa
FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste)
Recursos Internos (exceto Crediamigo e Poupança BNB)
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)
Fundo de Terras / Reforma Agrária
Poupança BNB
Crediamigo (utiliza recursos do BIRD, FAT, DIM e Rec.Internos)
Captações Externas (Câmbio)
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
STN (Secretaria do Tesouro Nacional)
INCRA - Conta Fundiária
FMM (Fundo da Marinha Mercante)
FRT (Fundo Rotativo de Terras)
Outras
TOTAL

31.12.2007
18.555
1.442
568
712
371
265
245
255
389
79
63
36
10
10
22.999

31.12.2008
22.196
3.133
836
643
457
381
377
349
349
82
66
48
10
8
28.935

1. Inclui operações de crédito e outras rubricas com características de crédito, tais como adiantamentos sobre contratos de
câmbio e créditos concedidos a devedores por compra de valores e bens.
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crédito

ao final de 2008, enquanto o setor da indústria,

correspondiam a 79,1% dos ativos totais administrados

comércio e serviços (com R$ 9,4 bilhões) participava

pelo BNB (demonstração consolidada BNB e FNE).

com 34,3%; e o da infraestrutura e desenvolvimento

O setor rural e agroindustrial (com R$ 15,2 bilhões)

(com R$ 3,1 bilhões) detinha 11,6% das aplicações

representava 55,4% das aplicações de crédito totais

totais de crédito.

Em

31.12.2008,

as

aplicações

em

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR SETOR
R$ milhões
Discriminação
Operações de Crédito - Saldo Líquido de Provisões
•

•

Operações de Crédito

•

FNE

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008
3.916,2

6.065,3

17.642,0

20.780,3

4.193,2

6.389,4

18.555,2

21.962,5



Indústria, Comércio e Serviços

1.237,6

3.157,4

4.638,1

6.236,0



Rurais e Agroindustriais

1.808,9

1.754,4

12.201,6

13.440,0



Infraestrutura e Desenvolvimento

599,1

895,3

1.715,6

2.286,5



Refinanciamentos

525,3

555,2

-

-



Outras

22,4

27,3

-

-

(277,0)

(324,1)

(913,2)

(1.182,3)

231,7

328,3

-

233,2

250,5

350,0

-

233,2

232,2

322,1

-

233,2

18,2

27,9

-

-

(18,8)

(21,7)

-

-

4.147,9

6.393,7

17.642,0

21.013,5

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa

Outros Créditos - Com Características de Concessão
de Crédito - Líquido de Provisões
•

BNB

Outros Créditos


À Importação e Exportação



Outras

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa

Total
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EVOLUÇÃO DOS RECURSOS
De 31.12.2007 a 31.12.2008, as obrigações do Banco

para com terceiros registraram acréscimo de 14,7%,
conforme demonstrado na tabela seguinte.

RECURSOS TOTAIS
R$ milhões
Depósitos à vista
Depósitos de poupança
Depósitos a prazo
• FAT
• Finor - Disponib.e Reinvestimentos Lei Nº 8.167
• Outros
Depósitos Interfinanceiros e Outros
Recursos FNE (Disponibilidades + Recursos Comprometidos com Operações de Crédito)
Obrigações por Repasses - Moeda Nacional
• BNDES e FINAME
• Outras Instituições
Obrigações por Repasses - Moeda Estrangeira
Obrigações por Empréstimos
Captações no Mercado Aberto
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 pós-emprego)
• 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
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31.12.2007
143
728
2.073
550
396
1.127
173
4.454
1.188
660
528
653
322
201
560
837
648
72
117
85
1.025
810
215
99
12.541
0
1.602
14.143
17.840
31.983

31.12.2008
171
879
2.726
444
364
1.918
360
4.590
1.233
578
655
960
328
301
370
1.072
817
78
177
127
1.129
896
233
133
14.380
0
1.798
16.178
21.234
37.412

BNB - Relatório Anual 2008

O aumento de 10,7% nos saldos de pagamentos a

37 milhões de despesas de provisões diferidas (R$ 27

efetuar decorrentes de benefícios pós-emprego, no

milhões relativas à Capef e R$ 10 milhões à Camed).

âmbito da Deliberação CVM Nº 371, está relacionado

Ao final de 2008, os saldos das disponibilidades do

à constituição, em 2008, de provisões no montante

FNE apresentavam redução de 48,5% em relação

de R$ 86 milhões, sendo R$ 49 milhões de despesas

ao final de 2007, conforme se verifica na tabela

correntes (R$ 18 milhões relativos à Caixa de

adiante. Por outro lado, os recursos comprometidos

Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste

com Operações de Crédito aumentaram em 61,5%,

– Capef e R$ 31 milhões à Caixa de Assistência dos

refletindo o grande volume de operações contratadas

Funcionários do Banco do Nordeste – Camed) e R$

em 2008 e cujos desembolsos ocorrerão em 2009.
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EVOLUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO FNE
R$ milhões

Saldos no Início do Período
• Disponibilidades
• Recursos Comprometidos com Op. de Crédito
Entradas de Recursos
• Ingressos
• Remuneração (extramercado)
• Reembolsos de Operações
• Recebimento de Valores Prejuízo/Atualizações
• Cobertura de Risco pelo BNB
• Cobertura de Operações pelo Proagro
• Outras Receitas/Despesas (1)
Saídas de Recursos
• Conversão de Operações Leis 10.464 e 10.696
• Liberações de Operações
• Taxa de Administração
• Del-Credere BNB
• Del-Credere Outras Instituições
• Remuneração do BNB sobre PRONAF
• Reneg. Parcelas Baixadas Ativo - Risco BNB
• Aquisição de Operações pelo FNE - Lei nº 11.322
• Reclassificação de Operações para o FNE - Lei 11.775
• Dispensa Outras Fontes – Aquisições pelo FNE - Leis 11.322 e 11.775
• Bônus/Dispensas Operações PJ – Renegociações Lei 11.322 Parcela de Risco BNB
Saldos no Final do Período
• Disponibilidades
• Recursos Comprometidos com Op. de Crédito

2007

2008

3.678
1.789
1.889
6.170
3.216
443
2.384
42
80
6
(5.396)
(8)
(4.313)
(542)
(300)
(3)
(66)
(32)
(82)
(46)

4.453
2.368
2.085
7.733
3.931
554
3.056
50
126
10
5
(7.598)
(9)
(6.248)
(703)
(409)
(4)
(56)
(29)
(33)
(89)
(16)

(5)

(2)

4.453
2.368
2.085

4.587
1.220
3.367

(1 ) Rebate de principal de operações do FAT/BNDES, despesas de auditoria externa, devolução de encargos de operações Lei 10.696,
transferências de operações para o FNE, transferência para o BNB de encargos de inadimplência recebidos, cobertura de operações
pelo Incra (Programa da Terra) e por fundos de aval e de risco e Outros.
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
AUMENTOU 16%
O BNB encerrou o ano de 2008 com Patrimônio

Líquido de R$ 1,8 bilhão, contra R$ 1,6 bilhão em
31.12.2007.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ milhões
Patrimônio Líquido em 31.12.2007
Lucro Líquido de 2008
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Atualização de Títulos Patrimoniais
Realização de Reservas / Encargos Tributários

1.602,5
421,0
(3,2)
0,1
(2,4)

Distribuição de Dividendos

(120,3)

Juros sobre Capital Próprio

(100,2)

Patrimônio Líquido em 31.12.2008

1.797,5
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O Capital Social, de R$ 1.299 milhão, é representado

ações do Capital Social, na paridade de 10.000:1.

integralizadas. Em Assembleia Geral realizada em

passaram a ser negociadas de forma unitária na

por 87.001.901 ações escriturais, sem valor nominal,
17 de março de 2008, foi aprovado o grupamento de

A partir de 14 de julho de 2008, as ações do Banco
Bovespa, apresentando a seguinte distribuição:

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
Acionistas
União Federal
Fundo Nacional de Desenvolvimento–FND
BNDESPAR
Outros (9.295 acionistas)
TOTAL
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Ações
Ordinárias
46.595.279
1.473.704
22.785
393.007
48.484.775

Ações
Preferenciais
35.373.190
2.373.264
403.495
367.177
38.517.126

% Capital
Votante

% Capital
Total

96,10
3,04
0,05
0,81
100,00

94,21
4,42
0,49
0,88
100,00
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O FNE tinha ao final de 2008 um Patrimônio Líquido de
R$ 25,8 bilhões. A tabela adiante mostra as mutações
verificadas no exercício.

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FNE
R$ milhões
FNE

2007
19.410,49
3.215,58
848,47
1.259,58
(411,11)
(1.084,08)
(0,06)
4,86
443,03
435,98
(541,87)
(65,73)
(0,04)
(299,55)
(3,28)
(45,89)
(0,05)
0,33
(25,47)
22.292,72

Patrimônio Líquido Anterior
Ingressos de Recursos
Receitas de Operações de Crédito
Receitas
Rebates, Descontos e Correção Monetária Negativa
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa
Provisão para Desvalorização de Títulos
Reversões de Provisões
Remuneração das Disponibilidades
Recuperação de Créditos Baixados
Taxa de Administração
Remuneração do BNB sobre Pronaf
Prêmio de Performance - Pronaf
Del Credere BNB
Del Credere Outras Instituições
Despesas Outras Fontes - Aquisições Lei 11.322
Despesas com Auditoria
Outras Receitas
Ajustes de Exercícios Anteriores
Patrimônio Líquido Atual

2008
22.292,72
3.931,34
891,98
1.410,34
(518,36)
(932,41)
(0,10)
0,04
554,03
276,51
(703,16)
(56,31)
(0,06)
(409,39)
(3,59)
(17,26)
(0,04)
0,16
(3,47)
25.820,99

RENTABILIDADE CHEGA A 23,42% A.A.
O lucro líquido do BNB importou em R$ 421 milhões

que em 31.12.2007 era de R$ 2,53 (considerando o

em 2007 (R$ 219,7 milhões). O lucro líquido por ação,

R$ 4,84.

em 2008, montante 91,6% superior ao apresentado

BNB - Relatório Anual 2008

grupamento das ações), passou, em 31.12.2008, a
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A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido calculada

em 31.12.2007. Quando calculada sobre o Patrimônio

23,42% a.a., bem superior aos 13,71% a.a. verificados

24,16% a.a., enquanto que em 2007 foi de 14,14% a.a.

sobre o saldo apresentado em 31.12.2008 foi de

Líquido médio de 2008, a rentabilidade passa para

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
R$ milhões

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Operações de Crédito

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

2008

1.543,2

2.416,5

648,4

1.218,9

887,7

1.040,2

21,5

136,9

( - ) DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

(948,1)

(1.646,4)

Operações de Empréstimos e Repasses

(565,3)

(1.110,0)

Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos

Resultado de Operações de Câmbio

Resultado das Aplicações Compulsórias
Operações de Captação no Mercado

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

( = ) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas de Prestação de Serviços

Rendas de Tarifas Bancárias
Despesas de Pessoal

. Proventos, Encargos e Benefícios

. Provisões Deliberação CVM 371 (Benefícios Pós-emprego)

Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias

Outras Receitas Operacionais

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

( - ) PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
( = ) LUCRO LÍQUIDO
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2007

(40,7)
26,2

(247,4)

(135,3)
595,1

(2,1)
22,6

(348,0)
(188,4)
770,1

(335,3)

(156,4)

0,0

9,0

752,1

969,6

(608,6)

(770,1)

(97,8)

(159,1)

(96,0)

(120,0)

(510,8)
(452,2)
573,8

(611,0)

(446,6)
737,4

(504,4)

(535,8)

1,2

2,9

259,8

261,1

613,7

616,6

(21,5)

(157,7)

63,6

29,0

(85,2)
(19,8)
219,7

(186,6)
(37,9)
421,0
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Índice de Adequação Patrimonial
Em 31.12.2008, o índice de adequação de capital

(PRE), que representa o consolidado de todas as

Patrimônio de Referência situou-se em R$ 1.797.227

de 11% (R$ 1.578.662 mil).

(Índice de Basiléia) do BNB foi de 12,52%, enquanto o
mil, superior ao Patrimônio de Referência Exigido

exposições a risco, com índice de alocação de capital

ÍNDICE DE BASILÉIA (%)
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA
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ZELO E TRANSPARÊNCIA NAS
AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
A estrutura organizacional do Banco do Nordeste

partes interessadas; a prestação de contas; o

Corporativa, no sentido de garantir a transparência

eficiência gerencial.

alinha-se

aos

princípios

da

boa

Governança

dos atos de gestão; a equidade no tratamento das

cumprimento de leis e regulamentos; e a eficácia e

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO BNB
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A Diretoria, integrada pelo Presidente e por seis
diretores, é o colegiado responsável pela gestão

operacional e administrativa do Banco. A atuação da
Diretoria é submetida à apreciação do Conselho de
Administração.

DIRETORIA
ROBERTO SMITH

Presidente

LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS

Diretor de Controle e Risco

PAULO SÉRGIO REBOUÇAS FERRARO

Diretor de Negócios

JOÃO EMÍLIO GAZZANA

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros

LUIZ HENRIQUE MASCARENHAS CORRÊA SILVA

Diretor Financeiro e de Câmbio

PEDRO RAFAEL LAPA

Diretor de Gestão do Desenvolvimento

OSWALDO SERRANO DE OLIVEIRA

Diretor Administrativo

Seis membros integram o Conselho de Administração,

reunindo-se mensalmente de forma ordinária e

um pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e

Em 2008, reuniu-se em 29 oportunidades. Os atuais

sendo quatro indicados pelo Ministério da Fazenda,
Gestão, e um eleito representante dos acionistas
minoritários do Banco.

extraordinariamente sempre que julgar necessário.
membros do Conselho têm mandatos com duração
até a Assembleia Geral Ordinária de 2011.

O Conselho de Administração fixa a orientação geral

da política administrativa e operacional do Banco,
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA

Presidente do Colegiado e representante do Ministério
da Fazenda

ROBERTO SMITH

Vice-presidente do Colegiado e Presidente do Banco
do Nordeste

ÁLVARO LARRABURE COSTA CORRÊA

Representante do Ministério da Fazenda

ANA TERESA HOLANDA DE ALBUQUERQUE

Representante do Ministério
Orçamento e Gestão

ZILANA MELO RIBEIRO

Representante dos acionistas minoritários titulares de
ações ordinárias com direito a voto

AUGUSTO AKIRA CHIBA

Representante do Ministério da Fazenda

do

Planejamento,

O Conselho Fiscal verifica o cumprimento dos

cinco membros: um representante da Procuradoria

deveres legais e estatutários da Diretoria e atesta a

Geral da Fazenda Nacional, um do Ministério da

conformidade contábil da Empresa por meio da análise

Fazenda, um do Fundo Nacional de Desenvolvimento

do relatório da administração, balancetes mensais e

(FND) e acionistas preferenciais, um do Tesouro

demais demonstrações financeiras do Banco. Tem

Nacional e um dos acionistas minoritários.

CONSELHO FISCAL
SÉRGIO ROSA FERRÃO – Titular e Presidente do Colegiado
Representante do Ministério da Fazenda
SILVIO FURTADO HOLANDA – Suplente
JOÃO JOSÉ RAMOS DA SILVA – Titular
CINARA RIBEIRO SILVA KICHEL – Suplente

Representante do Ministério da Fazenda

RODRIGO SILVEIRA VEIGA CABRAL – Titular
FREDERICO SCHETTINI BATISTA – Suplente

Representante do Tesouro Nacional

Titular (Vago)
LUIZ CÉSAR MUZZI – Suplente

Representante dos acionistas
preferenciais

GIDEVAL MARQUES DE SANTANA – Titular
JOSÉ ALÍPIO FROTA LEITÃO NETO – Suplente

Representante dos acionistas minoritários
detentores de ações ordinárias com
direito a voto
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O BNB conta com o Comitê de Auditoria, órgão de

e qualidade dos controles das unidades, processos

tem o papel de acompanhar a eficiência e a eficácia

resultados projetados, em consonância com as

assessoramento ao Conselho de Administração que

dos controles internos, da auditoria interna, da
auditoria independente e da contabilidade.

O Comitê participa das reuniões do Conselho de

Administração e mantém contatos constantes com

a Diretoria e áreas do Banco, de forma a aferir a
qualidade das informações contábeis e financeiras da
Instituição, o aperfeiçoamento dos controles internos
e o cumprimento das normas legais e regulamentares

internas, além de referendar, ao final de cada semestre,

o Relatório da Ouvidoria. Esse comitê é formado por
três membros com mandato de três anos.

e sistemas, e contribuindo para a consecução dos
diretrizes emanadas da Alta Administração.

Em 2008, a empresa responsável pela auditoria
externa foi a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes.

Em

referência

à

Instrução

da

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 381/03,

de 14.01.2003, o BNB informa que essa empresa
não prestou ao Banco, no ano de 2008, quaisquer
serviços que não fossem de auditoria externa.

DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Ainda como instrumentos da boa Governança

COMITÊ DE AUDITORIA
Titulares:
JOÃO ALVES DE MELO – Presidente
JOSÉ WILKIE ALMEIDA VIEIRA
LUCIANO SILVA REIS

Corporativa, o Banco possui Plano de Divulgação de
Informações e Fatos Relevantes e presta contas de
seus atos a órgãos externos como Tribunal de Contas
da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU),

Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de

Suplentes:

Valores Mobiliários (CVM) e Auditoria Externa.

1º - FRANCISCO LEÃO DE FREITAS
2º - Vago
3º - Vago

Além das informações obrigatórias, o BNB divulga

documentos adicionais para averiguação e análise
de seu desempenho na atividade de fomento ao

A Área de Auditoria, composta por funcionários do

BNB, tem como responsabilidade básica assegurar a
obtenção de elevados padrões de gestão, zelando pela
adequação, integridade, aplicabilidade, conformidade
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desenvolvimento, como o Relatório Anual e o Balanço
Social, estudos e informações econômico-financeiras,
releases sobre assuntos estratégicos e operacionais

e informações eventuais acerca de fatos que possam
afetar seus negócios.
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GESTÃO INTEGRADA
DE CONTROLE E RISCO

62
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UMA CULTURA DISSEMINADA
EM TODA A EMPRESA
Diversas ações foram empreendidas no decorrer de
2008 para ampliar o nível de maturidade do Banco
na gestão integrada de riscos e controles internos.
Dentre elas, destacam-se:

deverão estar aderentes à nova norma
fundamental, atendendo, além da necessária
gestão do padrão normativo, às exigências da
Resolução CMN-BACEN- 2.554/98.

Explicitação de atribuições e responsabilidades
para as unidades administrativas e para as
funções de gestão relacionadas a gestão
de riscos, controles internos e segurança
corporativa, buscando ampliar o grau de
conscientização e efetividade de atuação dos
gestores em nível dos processos quanto à
gestão de riscos e controles internos;

No BNB, a estrutura de gerenciamento de risco é
composta por uma diretoria específica (conforme
Resoluções 3.380 e 3.464 do Banco Central), à qual
estão subordinadas a Área de Controles Internos,
Segurança e Gestão de Riscos e três Ambientes:
Controles Internos, Segurança Corporativa e Gestão
de Riscos.

Reestruturação do sistema normativo do
Banco, com a criação de novo modelo para
a norma fundamental. Todos os normativos

O organograma e as responsabilidades das unidades
vinculadas à Diretoria de Controle e Risco estão
descritos a seguir.

ESTRUTURA DA DIRETORIA DE CONTROLE E RISCO
Diretoria de Controle e Risco

Área de Controles Internos,
Segurança e Gestão de Riscos

Ambiente de
Controles Internos
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Ambiente de
Segurança Corporativa

Ambiente de
Gestão de Riscos
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RESPONSABILIDADES BÁSICAS DAS UNIDADES
SUBORDINADAS À DIRETORIA DE CONTROLE E RISCO
Unidade

Responsabilidades Básicas
Desenvolver estratégias para identificar, avaliar, monitorar, controlar, gerir e
mitigar os riscos de crédito, de mercado e liquidez e operacional e definir os
níveis de alocação de capital mínimo para suportar esses riscos;

Área de Controles Internos,
Segurança e Gestão de
Riscos

Definir e gerenciar, em conjunto com as demais áreas do Banco, as ações de
segurança corporativa, compreendendo: segurança física e lógica da informação;
segurança bancária; segurança patrimonial; segurança das comunicações e
segurança pessoal;
Implementar controles internos, de forma segregada das demais áreas, das
atividades desenvolvidas em todas unidades do Banco, envolvendo os processos
operacionais e gerenciais, sistemas de informações e, ainda, assegurar o
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis.
Ambiente de Controles
Internos



Definir mecanismos e procedimentos de controle voltados para a mitigação dos
riscos do Banco em suas atividades e sistemas de informações financeiras,
operacionais e gerenciais;
Executar, de forma segregada das demais funções do Banco, as atividades
referentes à gestão do Sistema de Controles Internos, com vistas a assegurar a
eficiência dos controles existentes em cada processo;
Acompanhar o cumprimento, pelas demais áreas do Banco, das normas legais e
regulamentares aplicáveis à Instituição;
Verificar a conformidade das operações, processos, produtos e serviços.

Ambiente de Segurança
Corporativa

Definir, gerenciar e participar da implementação de procedimentos de segurança
corporativa, compreendendo: segurança física e lógica da informação; segurança
bancária, segurança patrimonial, segurança das comunicações e segurança
pessoal, especialmente gestores e responsáveis pela guarda e movimentação de
numerário com vistas a prevenir ou minimizar riscos ao patrimônio empresarial,
aos colaboradores e clientes;
Disseminar as políticas e ações voltadas à prevenção e combate à lavagem de
dinheiro, bem como monitorar a efetividade dos procedimentos adotados.

Ambiente de Gestão de
Riscos
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Assegurar a manutenção de níveis de risco adequados às estratégias e estrutura
de capital do Banco, por meio da gestão de modelos e metodologias voltados ao
risco de crédito, de mercado e liquidez e operacional.
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GESTÃO DE RISCOS
A gestão dos riscos é segmentada em risco de crédito,
risco de mercado e liquidez e risco operacional. No
entanto, sua coordenação é única, permitindo sinergia

Dentre as ações na área de gestão de risco levadas a
efeito em 2008 destacam-se:

de ações, tais como disseminação da cultura de risco

Iniciativas para desenho e modelagem do

dos canais de comunicação interna, inclusive dos

critérios estabelecidos pelos processos de

desejada e das atividades realizadas, utilizando-se

Gerenciamento de Risco de Crédito à luz dos

cursos de treinamento para gerentes intermediários

audiência pública do BACEN;

e de formação bancária para empregados recém
ingressados no Banco.

Instituída em junho de 2007, a política de gestão de

risco foi revisada em 2008, o que resultou também
na reestruturação do Comitê Corporativo de Gestão
de Riscos. Para facilitar o acompanhamento por parte

da Diretoria de Controle e Risco, foram instituídos
informativos mensais para os riscos de crédito e

operacional e diário para o risco de mercado e liquidez.

Atualização do manual de procedimentos em

consonância com as políticas e diretrizes de
risco de crédito e novos modelos;

Implementação de melhorias de performance

e de integração de dados no sistema aplicativo
que calcula os riscos de mercado e de liquidez;
Implantação do Demonstrativo do Risco de

Mercado (DRM) e do Demonstrativo do Risco

de Liquidez (DRL), para atendimento do
BACEN;

Elaboração do Manual de Gerenciamento do
Sistema de Gestão de Riscos de Tesouraria

e do Plano de Contingência para o Risco de
Liquidez;
Revisão

de

24

processos

de

negócios

selecionados como críticos e acompanhamento

e implementação de 60 ações mitigadoras
integradas ao Programa de Ação Empresarial;

Coordenação da aplicação de autoavaliação
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de riscos e controles internos nos processos
da Empresa;

Implementação de melhorias na captura e
Operacionais, conferindo-lhe maior precisão

No curso do ano, o Ambiente de Controles Internos
analisou a conformidade de 11.986 cadastros

ações necessárias à mitigação dos riscos

valor total de R$ 8,6 bilhões.

qualificação de dados da Base de Perdas
e

estratificação,

visando

subsidiar

as

operacionais;

Realização de campanha interna sobre o

tema Risco Operacional, envolvendo reedição
da cartilha, lançamento de jogo interativo e
implementação do curso de Risco Operacional
na

comunidade

virtual,

para

realização

obrigatória por todo o corpo gerencial.

CONTROLES INTERNOS
Em 2008, foi criada a Gerência de Controle da
Direção Geral, especificamente para operacionalizar

as verificações de conformidade dos processos

desenvolvidos no âmbito da Direção Geral do Banco.
Suas atividades começaram em maio de 2008, com

a verificação da conformidade das operações de

câmbio, serviços e crédito, estendendo-se a partir de
julho a diversos outros processos.
Tendo
da

em

vista

o

operacionalização

início
do

e

disciplinamento

FDNE

(Fundo

de

Desenvolvimento do Nordeste), foram desenvolvidos

os roteiros de verificação de conformidade para
contratação e desembolso desses recursos, cuja
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aplicação já foi iniciada. Diversos outros roteiros de
verificação de conformidade foram desenvolvidos e
tiveram sua aplicação iniciada também em 2008.

vinculados a 6.166 propostas de crédito, estas no

Outras ações relevantes:
Criação e treinamento de equipes de
contingência (50 pessoas) para prestar
serviços nas gerências de controle estaduais
nos momentos de elevada demanda;
Treinamento de 187 gestores de agências e
das Centrais de Retaguarda Operacional de
Agências, objetivando elevar a qualidade da
instrução de processos para análise do Controle
Interno e das Centrais de Apoio Operacional;

Implantação do Sistema de Rastreamento de
Capitais de Origem Ilícita (SIRCOI), ocasio
nando melhoria de controle e análise dos
eventos, na forma da legislação vigente
sobre Prevenção e Combate a Lavagem de
Dinheiro (PLD); e continuidade do programa
de disseminação da política de PLD mediante
inserções de palestras em cursos do Banco;

Atualização do Manual de Procedimentos de
Controles Internos e início da elaboração da
Cartilha de Controles Internos.
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Auditoria Interna
A Auditoria Interna alterou sua abordagem de
atuação, passando de auditoria tradicional para

Auditoria Baseada em Riscos (ABR), onde as
auditorias são realizadas diretamente nos processos,

dando prioridade à avaliação de atividades que
apresentem maior exposição ao risco. O foco deixa
de ser a conformidade dos procedimentos e passa a
ser a revisão dos processos, buscando os principais

controles e a qualidade do gerenciamento dos riscos
neles existentes.

Houve também ajustes na estrutura organizacional,
desdobrando-se o Ambiente de Auditoria em duas

unidades: Ambiente de Auditoria Interna – com a
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responsabilidade básica de planejar, implementar,
coordenar e avaliar as atividades de auditoria interna,

visando à melhoria do gerenciamento dos riscos da
Instituição e o assessoramento dos níveis estratégicos

da Empresa nos assuntos que lhe são afetos; e

Ambiente de Relacionamento Externo, Sindicância
e Processo Administrativo – com a responsabilidade
básica de coordenar e supervisionar as atividades
relacionadas às sindicâncias, processos administrativos

disciplinares, tomadas de contas especiais e aquelas
atinentes ao relacionamento da Instituição com

órgãos externos de fiscalização e controle e auditoria
independente.
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