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UM NOVO BANCO PARA
UM NOVO NORDESTE
Pensar hoje em Nordeste significa vislumbrar oportunidades. Superando desafios históricos, a Região incorporou à sua identidade um novo conceito, no
qual o desenvolvimento é palavra-chave. As imagens do sertão de solo seco
e rachado, lugar-comum de tantas reportagens sobre a fragilidade socioeconômica do Nordeste, tornaram-se anacrônicas. No contexto atual, já se vê e
comenta por todo o Brasil que do território nordestino brota prosperidade.
Tais associações positivas resultam de uma inédita e prodigiosa combinação
entre ações públicas e da iniciativa privada, das quais o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. (BNB) orgulha-se de fazer parte. Participação que se dá por meio
do financiamento aos principais projetos de infraestrutura, do incentivo à
pesquisa e à cultura, do crédito para grandes e médias empresas; mas que
fica ainda mais virtuosa quando se converte em apoio aos micro e pequenos
empreendedores, assegurando-lhes a possibilidade de viver dignamente e de
sonhar com um futuro ainda mais promissor.
Apresentamos neste relatório um resumo do que fizemos em 2010 para colaborar com esse círculo virtuoso de crescimento econômico e social, há muito
esperado pelos brasileiros e, especialmente, pela sociedade nordestina.
A exemplo dos últimos anos, o Banco do Nordeste cumpriu seu papel de indutor do desenvolvimento da Região, como agente do Governo Federal. Realizamos mais de 2,6 milhões de operações, correspondentes a R$ 21,4 bilhões, que
beneficiaram todos os setores da economia. Com o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE), contratamos R$ 10,8 bilhões, evidenciando
a essencialidade dessa fonte de recursos para uma Região que cresce e precisa
de cada vez mais investimentos para ir adiante.
Fundamental, ainda, é a microfinança para os nordestinos, verdadeiros exemplos quando se trata de empreendedorismo. A maneira apropriada de percebermos essa virtude de nossa gente é oferecer-lhes o melhor programa de
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microcrédito da América Latina, nosso Crediamigo. Na zona rural, o Agroamigo
também se destaca, tendo sido considerado uma das melhores inovações da
administração pública do País em 2010. Juntos, os programas injetaram R$
2,7 bilhões na economia regional, somente no último ano, ajudando milhares
de conterrâneos a cruzarem vitoriosos a linha de chegada na corrida contra a
pobreza.
Em 2010, avançamos em praticamente todas as nossas realizações. Melhoramos nossa posição entre as marcas globais de instituições financeiras e evoluímos no financiamento aos setores rural, industrial, de comércio e serviços
e no de infraestrutura. Deste último, destacamos o apoio a projetos voltados
à geração de energia, imprescindíveis para qualquer país ou região que busca
desenvolver-se, oferecendo as melhores condições a quem planeja crescer
junto, de forma sustentável.
O desafio de sermos o banco da Micro e Pequena Empresa no Nordeste nos
fez apostar ainda mais nesse segmento. A convergência de ações nos garantiu
uma elevação de 26,7% nos créditos para MPEs, que receberam R$ 2,3 bilhões
do Banco do Nordeste em 2010.
Se o Nordeste mudou para melhor, nós também mudamos. Inegavelmente,
somos um banco renovado, com muito mais a oferecer a nossos clientes e ao
povo nordestino. De mãos dadas com o crescimento da Região, nos consolidamos como o oitavo maior banco do País, contando com a dedicação de
um corpo funcional qualificado e comprometido, maior patrimônio de nossa
empresa.
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Nos últimos oito anos, elevamos nosso volume de financiamentos, diversificamos produtos e serviços e nos tornamos referência no apoio à cultura regional.
Todas essas mudanças, e a própria exigência mercadológica, nos fizeram lançar em 2010 uma nova identidade visual e um novo posicionamento, capazes
de refletir esse Banco do Nordeste que renasce como banco múltiplo, cada
vez mais próximo de sua gente e que tem como premissas a promoção do
desenvolvimento, a valorização da cultura e a realização de bons negócios.
Somos um novo Banco, apto a atender ao novo Nordeste que desponta como
modelo de superação, trabalho e sustentabilidade para o Brasil.

Roberto Smith
Presidente do Banco do Nordeste

Missão
Atuar, na capacidade de instituição financeira pública,
como agente catalisador do desenvolvimento sustentável
do Nordeste, integrando-o à economia nacional.

Visão
Ser referência como agente indutor do
desenvolvimento sustentável da região
Nordeste.

Valores
Valorizar a ética como forma de aprimorar comportamentos, atitudes e ações, fundamentando suas relações
nos princípios de justiça, honestidade, democracia,
cooperação, disciplina, governança, responsabilidade,
compromisso, transparência, confiança, civilidade, respeito e igualdade;
Buscar a melhoria das condições de segurança e saúde
no ambiente de trabalho, respeitar e defender o direito
à diversidade de qualquer natureza, como aquelas
decorrentes de origem, raça, cor, sexo, idade, religião,
orientação sexual, condição física, condição econômica,
convicção filosófica, convicção política e combater qualquer forma de discriminação.
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DESENVOLVIMENTO, CULTURA E
NEGÓCIOS: ATRIBUTOS QUE SÓ O
BANCO DO NORDESTE PODERIA
REUNIR
Se fosse possível definir a ação do Banco do Nordeste em uma só palavra,
ela poderia ser diversidade. Maior banco de desenvolvimento regional da
América Latina, o BNB é uma instituição financeira múltipla, que atua nos mais
diferentes segmentos em prol do crescimento econômico e social da Região.
Criado em 1952, pela Lei Federal n°1.649, participa

Banco do Nordeste é uma

como banco público, desde a sua fundação, dos prin-

instituição financeira

cipais projetos que visam reduzir desigualdades intra e
interregionais. Seu raio de ação alcança 1.990 municípios
do Nordeste e do norte dos Estados de Minas Gerais e

múltipla criada pela
Lei Federal nº 1.649,

Espírito Santo. Com atuação marcante no crédito rural,

de 19.07.1952, e organizada

atende desde o setor informal até os de infraestrutura e

sob a forma de sociedade

mercado de capitais, bem como a empresas de todos os

de economia mista,

portes. Detém, atualmente, a maior carteira de crédito
de longo prazo em sua área de atuação.

de capital aberto.

Tendo o Governo Federal como maior acionista, sua principal fonte de recursos é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), mas opera
com outros fundings, a exemplo de repasses da Secretaria do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Ciente de que as necessidades da região Nordeste vão além de recursos
financeiros, tem participação decisiva como agente articulador de parcerias
entre o poder público e a iniciativa privada, além de realizar e apoiar projetos
científicos e tecnológicos, por meio de seu Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene). É reconhecido pela sociedade como parceiro da
cultura regional e pelo apoio às manifestações artísticas em seus três centros
culturais, localizados em Fortaleza, Juazeiro do Norte (CE) e Sousa (PB).
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Possui o maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América
do Sul, o Crediamigo, e é, no Nordeste, o maior aplicador do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Por atuar com sucesso em tantas frentes é que o Banco do Nordeste tem na
pluralidade o seu forte, e faz do empreendedorismo do povo nordestino
combustível para ir além, oferecendo a cada dia as melhores alternativas
para quem, assim como ele, decide apostar no crescimento socioeconômico do Nordeste.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) foi criado

O ano de 2010 será lembrado pelo lançamento da nova identidade visual do
Banco do Nordeste, que visa fortalecer

pela Lei nº 7.827, de 27/09/1989,

a imagem do BNB e reposicioná-lo no

que regulamentou o artigo 159 da

mercado onde atua, como banco públi-

Constituição Federal de 1988.

co, expansivo e próximo de seus clientes.
A nova marca é consequência das mu-

Os recursos são provenientes da arre-

danças pelas quais o Banco passou nos

cadação fiscal da União (Imposto de

últimos anos, notadamente o aumento

Renda - IR e Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI).

do volume de aplicações, diversidade de
produtos e serviços ofertados, além de
melhorias tecnológicas.

O posicionamento atual preconiza um banco múltiplo e parceiro, apoiado
no tripé desenvolvimento, cultura e negócios. Já o novo ícone, cujo principal
elemento se assemelha a uma palmeira, simboliza força, nordestinidade,
perenidade e crescimento, valores historicamente relacionados à missão do
Banco, como indutor do desenvolvimento regional.
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UM BANCO CADA VEZ MAIS
PRÓXIMO DE SUA GENTE
Para promover o desenvolvimento nos 1.990 municípios onde atua, o Banco
do Nordeste possui 185 agências espalhadas pelo Nordeste e norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Por intermédio delas, os clientes do Banco do Nordeste têm acesso a uma
equipe preparada para dar todo o apoio de que precisam. Contempla os mais
remotos lugares da Região, através de agências itinerantes e da figura do
agente de desenvolvimento, funcionário que tem, entre outras atribuições, a
de estruturar cadeias produtivas em todo o território nordestino.
Atrair investimentos e captar recursos para o Nordeste são objetivos das
unidades extrarregionais, que mantém no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP),
Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Estas agências são a porta de entrada para
muitos que desejam investir na Região e veem o BNB, com todo a sua experiência empresarial, como um parceiro de primeira linha.
Conta com 314 pontos de atendimento de seu programa de microcrédito produtivo e orientado, Crediamigo. Milhares de caixas eletrônicos do Banco 24 horas e
da Rede Verde Amarela garantem aos clientes do Banco do Nordeste facilidade
para realizar operações bancárias em todo o território nacional.

Para assegurar todo o
conforto e confiança que
as transações on-line, o
portal www.bnb.gov.br,
completamente
reformulado em 2010.

Na internet, praticidade e segurança são a marca do portal www.
bnb.gov.br, completamente reformulado em 2010 para assegurar
todo o conforto e confiança que as transações online requerem.
O portal permite ainda aos usuários conhecer o portfolio de produtos e serviços do Banco, assim como ter acesso às informações
sobre suas diversas modalidades de incentivo à cultura. Possui
ainda acervo com as principais publicações e informes produzi-

dos por seu Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão
singular do BNB, que faz da gestão do conhecimento um de seus diferenciais.
Dando continuidade à sua estratégia de expansão e aumento de capilaridade,
o Banco inaugurou, no último ano, as agências de São João do Piauí (PI) e
Parnamirim (RN), após estudos de viabilidade econômico-financeira. Também
foram realizados estudos de microlocalização e iniciada a construção dos prédios das novas agências de Almenara (MG), Cascavel (CE) e Porto Franco (MA).
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O Banco do Nordeste tem inovado constantemente em sua maneira de atuar e,
dessa forma, levar oportunidades e cidadania a quem tem menos possibilidades. Um dos exemplos é a criação do Espaço Nordeste, que concilia negócios e
atividades socioculturais em um único local. Em 2010, o Banco inaugurou mais
duas unidades, em Guaribas (PI) e Tamboril (CE), que se juntam à de Pedro II (PI),
em atividade desde 2009. A estratégia que visa fortalecer a identidade cultural
nordestina e contribui para inclusão bancária, social e digital foi premiada, no
último ano, pela Associação Latino Americana para o Desenvolvimento (Alide),
em reconhecimento às suas boas práticas entre as instituições financeiras.
O Espaço Nordeste é evidência de como a ação de um banco de desenvolvimento pode mudar a realidade de um município carente, e denota o empenho
do Banco do Nordeste em estar cada vez mais próximo do povo nordestino.

O APOIO EM MOMENTOS
IMPORTANTES DA VIDA DOS
NORDESTINOS FAZ DO BNB MAIS
DO QUE UM BANCO, UM PARCEIRO
Nos últimos oito anos, o Banco do Nordeste habituou-se a superar limites para
apoiar cada vez mais a Região. Em 2010, não foi diferente: o BNB estabeleceu
um novo recorde em quantidade e volume contratado, superando o desempenho histórico do ano anterior. Foram 2,6 milhões de contratações, que
totalizaram R$ 21,4 bilhões em créditos de longo e curto prazos e operações
de mercado de capitais.
Os empréstimos e financiamentos concedidos cresceram 9,8% em relação a
2009, atingindo a cifra de R$ 20,3 bilhões. O ano de 2010 foi marcado, ainda,
pelo expressivo crescimento de 19,6% de suas operações de crédito de curto
prazo. Sinal de que o Banco do Nordeste, que já detém 65,5% do saldo de
operações de longo prazo em sua área de atuação, evolui também no curto
prazo, segmento no qual injetou R$ 8,6 bilhões no último ano.
O avanço em linhas como Capital de Giro, Crédito Direto ao Consumir (CDC)
e Desconto resulta da determinação do BNB em crescer no crédito comercial,
por entender que o desenvolvimento também requer prontidão e agilidade
para suprir as necessidades do dia a dia de quem acredita na Região.
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OPERAÇÕES GLOBAIS (R$ milhões)
2009

Tipo

Valor

Quantidade

Valor

2.114.953

18.539,7

2.587.760

20.349,0

394.388

11.352,5

402.943

11.750,3

1.720.565

7.187,2

2.184.817

8.598,7

16

2.302,0

10

1.010,0

5

5,6

8

33,4

2.114.974

20.847,3

2.587.778

21.392,4

Créditos Contratados
• Longo Prazo (1)
• Curto Prazo

2010

Quantidade

(2)

Mercado de Capitais
Desembolsos FDNE (3) - risco BNB
Total
(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;
(3)

FDNE: Fundo de Desenvolvimento do Nordeste.

EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO CONTRATADOS
POR PRODUTO (R$ milhões)
Produto

2009

2010

Variação

4.859,3

5.653,8

16,4%

2.990,6

3.142,5

5,1%

718,6

892,4

24,2%

1.150,1

1.618,9

40,8%

828,7

878,6

6,0%

Crediamigo

1.499,2

2.066,3

37,8%

Total

7.187,2

8.598,7

19,6%

Crédito Comercial
• Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e Capital de Giro
• Desconto
• Contas Garantidas
Câmbio (1)

(1)

Valores convertidos para Reais pela cotação da moeda estrangeira nas datas das contratações.

Contratar mais e com melhor qualidade tem sido o objetivo do Banco do
Nordeste, ano após ano. Em 2010, as aplicações globais por setor econômico apresentaram evolução nas operações de todos os setores, com
destaque para o de infraestrutura, que cresceu 31,4%, e para o industrial,
com 16,7% de expansão.
Fundamental para o crescimento sustentável, o setor de infraestrutura recebeu financiamentos da ordem de R$ 2,5 bilhões, sendo a área de geração de
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energia a mais contemplada. Desse montante, o valor de R$ 1,3 bilhão referese a financiamentos de projetos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. O Banco do Nordeste está diretamente
envolvido em diversas obras do Programa, a exemplo da ferrovia Transnordestina, para a qual, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE),
possibilitou a liberação de cerca de R$ 1 bilhão no último ano.
Planejar o futuro do Nordeste é também dotá-lo de todas as condições para a
chegada dos novos investimentos que se anunciam. E é financiando os principais projetos sustentáveis da Região que o Banco do Nordeste promove a
transformação da realidade de milhões de conterrâneos.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS
POR SETOR ECONÔMICO (R$ milhões)
Setor

2009

2010

Variação

Rural

3.988,4

4.125,3

3,4%

Industrial

5.163,9

6.027,6

16,7%

Infraestrutura

1.918,8

2.521,1

31,4%

Comércio/Serviços

(1)

Total
(1)

7.468,6

7.675,0

2,8%

18.539,7

20.349,0

9,8%

Inclui os empréstimos de microcrédito (Crediamigo).

O BNB NO RANKING DE BANCOS
Com um saldo de R$ 40 bilhões, o Banco do Nordeste ocupava, em dezembro de
2010, a oitava posição do ranking dos bancos em operação no país no que diz
respeito ao saldo das operações de crédito.
A posição reflete o aumento das contratações de operações de crédito ao
longo dos últimos anos, que elevaram o saldo das operações de crédito
do BNB. De acordo com o levantamento, o Banco do Nordeste possui
saldo equivalente a 23% do montante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ou seja, mesmo sendo um
banco regional, que atua predominantemente no semiárido, o BNB
representa quase um quarto do BNDES, de abrangência nacional.
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RANKING DOS 20 MAIORES BANCOS NO BRASIL POR
SALDO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO – Dezembro 2010
Ranking

Banco

1º

BB

2º
3º

Saldo
(R$ milhões)

Ranking

Banco

Saldo
(R$ milhões)

334.193,0

11º

BANRISUL

16.537,7

ITAÚ

233.687,2

12º

VOLKSWAGEN

16.105,3

BRADESCO

197.231,6

13º

BASA (c/ FNO)

12.016,3

4º

BNDES

176.957,2

14º

BIC

11.306,6

5º

CEF

175.783,7

15º

CITIBANK

10.830,1

6º

SANTANDER

142.020,4

16º

BMG

8.051,2

7º

VOTORANTIM

51.966,7

17º

ABC-BRASIL

7.141,3

8º

BNB (com FNE)

40.271,8

18º

FIBRA

6.779,9

9º

HSBC

40.217,2

19º

BRDE

6.492,5

10º

SAFRA

30.855,4

20º

PANAMERICANO

6.306,7

Fonte: SISBACEN, BNB e BASA.

FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO NORDESTE
(FNE)
Instituído pela Constituição Federal de 1.988 e regulamentado no ano seguinte pela Lei 7.827, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
é o principal funding do Banco do Nordeste. Os recursos são oriundos da arrecadação fiscal da União em Imposto de Renda e de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
Os financiamentos com recursos do FNE somaram, em 2010, R$ 10,8 bilhões,
com crescimento de 17,7% em relação ao montante verificado em 2009. Entre
os setores, o maior crescimento no ano, de 411,6%, foi verificado no de turismo, que aplicou R$ 447,2 milhões.
O setor Rural, que apresentou variação em valor de 27,5% em 2010, recebeu
R$ 3,7 bilhões correspondentes a 34% do valor total contratado. Outro setor
com expressivo crescimento foi o industrial, que com contratações de R$ 2,4
bilhões, aumentou 37,9% em relação ao ano anterior. O desempenho desses
setores pode ser entendido pelo aquecimento da economia nordestina e,
consequentemente, pelo aumento da demanda interna por bens e serviços, o
que repercute em maior procura por financiamentos.
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FNE – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS
POR SETOR ECONÔMICO (R$ milhões)
Setor
Rural
Agroindustrial
Industrial
Infraestrutura
Turismo

2009
2.867,9
366,9
1.754,8
1.918,8
87,4

2010
3.657,3
220,6
2.419,2
2.020,5
447,2

Variação
27,5%
-39,9%
37,9%
5,3%
411,6%

Comércio/Serviços

2.138,3

1.990,4

-6,9%

Total

9.134,1

10.755,2

17,7%

No âmbito do FNE, os financiamentos voltados para os mini e pequenos produtores rurais - com receita agropecuária bruta anual de até R$ 300 mil - e para
as micro e pequenas empresas somaram R$ 2,8 bilhões e obtiveram a maior
variação por segmento, na comparação com o ano anterior, 23,3%.

FNE – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS
POR PORTE EM 2010 (R$ milhões)
Porte

2009

Mini/Micro/Pequeno

2010

Variação

2.253,3

2.778,6

23,3%

Médio (1)

1.343,8

1.579,0

17,5%

Grande

3.618,2

4.377,1

21,0%

(1)

(1)

Infraestrutura

1.918,8

2.020,5

5,3%

Total

9.134,1

10.755,2

17,7%

(1)

Classificação dos beneficiários (setor rural) por porte, segundo as diretrizes do FNE, de acordo com a receita

agropecuária bruta anual: Mini – até R$ 150 mil; Pequeno – acima de R$ 150 mil e até R$ 300 mil; Médio – acima
de R$ 300 mil e até R$ 1,9 milhão; Grande – acima de R$ 1,9 milhão. Classificação dos beneficiários (demais
setores) por porte, segundo as diretrizes do FNE, de acordo com a receita operacional bruta anual: Micro – até
R$ 240 mil; Pequeno – acima de R$ 240 mil e até R$ 2,4 milhões; Médio – acima de R$ 2,4 milhões até R$ 35
milhões; Grande – acima de R$ 35 milhões.
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE (FDNE)
O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) tem a finalidade de assegurar recursos para a realização de investimentos na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), sua gestora.
O Banco do Nordeste participa da operacionalização do FDNE como prestador de
serviço de análise de viabilidade econômico-financeira e de risco dos projetos e
como agente operador, na qualidade de instituição financeira oficial federal, conforme previsto no artigo 19 da Lei Complementar nº 125, de 03.01.2007.
A Sudene já encaminhou ao Banco do Nordeste 14 projetos de investimento,
contemplando empresas dos setores de energia, transporte, mineral não-metálico,
agricultura irrigada e turismo. Desses projetos, seis foram aprovados pelo colegiado
daquela autarquia, demandando recursos do FDNE na ordem de R$ 3,3 bilhões.Os
desembolsos acumulados somaram R$ 1,6 bilhão, com destaque para o Projeto Nova
Transnordestina, cujo repasse de recursos do FDNE foi da ordem de R$ 1 bilhão.
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No Banco do
Nordeste,
Pequenos
Negócios se
Tornam Grandes
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NO BANCO DO NORDESTE,
PEQUENOS NEGÓCIOS
SE TORNAM GRANDES
OPORTUNIDADES
Em constante processo de aprimoramento, o Banco do Nordeste realizou,
nos últimos anos, mudanças em suas estruturas organizacionais, sistemas de
controle e gerenciamento de créditos, treinamento de funcionários e ações de
marketing, que tiveram reflexos positivos nos negócios realizados em 2010. Os
mais beneficiados foram os mini, micro e pequenos empreendedores urbanos
e rurais, reforçando, assim, o papel do Banco do Nordeste como indutor do
desenvolvimento regional.
Para esse público, o Banco liberou cerca de R$ 6,4 bilhões, 28,3% mais do
que em 2009. As operações com Micros e Pequenas Empresas (MPE) tiveram
elevação de 27,5%; o microcrédito urbano e rural cresceram juntos 37,1%; e as
operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
tiveram desempenho 24,2% superior ao do ano anterior.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS POR PORTE (R$ milhões)
Porte

2009

2010

Variação

Mini/Micro/Pequeno

4.971,3

6.378,0

28,3%

Médio

2.328,7

2.900,6

24,6%

Grande
Mini até Grande
Infraestrutura
Total

9.320,9

8.549,3

-8,3%

16.620,9

17.827,9

7,3%

1.918,8

2.521,1

31,4%

18.539,7

20.349,0

9,8%

DESEMPENHO EM ALGUNS PROGRAMAS E SEGMENTOS (R$ milhões)
Programa / Segmento
Micro e Pequena Empresa (MPE)
Agricultura Familiar (Pronaf)
Microcrédito
• Urbano (programa Crediamigo)
• Rural (programa Agroamigo)
Crédito Comercial e Câmbio

2009
1.785,7
890,1
1.942,3
1.499,2
443,1
5.687,9

2010
2.276,3
1.105,1
2.662,1
2.066,3
595,8
6.532,4

Variação
27,5%
24,2%
37,1%
37,8%
34,5%
14,8%
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QUASE CEM MIL OPERAÇÕES COM MPEs
Em 2010, o Banco do Nordeste colocou à disposição das Micro e Pequenas Empresas (MPEs), às quais oferece condições especiais, R$ 2,9 bilhões em linhas de
crédito para longo e curto prazos. Desse total, foram contratados R$ 2,3 bilhões,
que representaram crescimento de 27,5% em relação ao exercício anterior. Um
importante passo para a Instituição que estabeleceu a diretriz de ser o banco da
micro e pequena empresa na Região. Ao todo, foram 98.550 operações contratadas
com micro e pequenos empresários.
Esse expressivo resultado deve-se a uma série de iniciativas implementadas em
2010 para alavancar as contratações com o segmento que mais gera empregos no
País, entre as quais se destacam:
Expansão dos negócios com franquias. Ao todo foram 103 empresas
franqueadoras habilitadas a realizar negócios com o Banco, por meio
do Nordeste Franquias – estratégia voltada às empresas do segmento;
Consolidação da estratégia de prospecção de negócios com segmentos
da atividade;
Apresentação de propostas para simplificar, desonerar e dar mais
agilidade ao crédito, mediante participação em Comitês do Fórum
Permanente da MPE, organizados pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior;
Parceria existente entre o Banco e importantes entidades que atuam
em setores estratégicos, como Sebrae, Associação Brasileira de Franchising (ABF) e Câmaras de Dirigentes Lojistas;
Criação de 46 novas carteiras de clientes nas agências do Banco voltadas exclusivamente para o segmento MPE.

DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS COM MPEs EM 2010
Item
Quantidade de Operações Realizadas
Valor Contratado
• Com FNE
• Com Recursos Internos

98.550
R$ 2.276,3 milhões
R$ 1.297,7 milhões
R$ 978,6 milhões
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MICROCRÉDITO
Contando com dois programas de microcrédito, o Crediamigo e o Agroamigo,
respectivamente para as áreas urbana e rural, o BNB tem expandido sua ação
nesse importante segmento. Em 2010, os quase dois milhões de operações de
microcrédito somaram R$ 2,7 bilhões, representando crescimento de 37,1%
em comparação a 2009.

MICROCRÉDITO NO BNB (R$ milhões)
Microcrédito
Urbano (programa Crediamigo)
Rural (programa Agroamigo)
Total

2009
Quantidade

Valor

2010
Quantidade

Valor

1.259.594

1.499,2

1.632.482

2.066,3

286.175

443,1

329.105

595,8

1.545.769

1.942,3

1.961.587

2.662,1
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Estima-se que aproximadamente
30% dos clientes do Agroamigo e
Crediamigo são beneficiários do Programa Bolsa Família. Os programas
oferecem pequenos empréstimos
a microempreendedores para o desenvolvimento de suas atividades.
Atuam em sintonia com a estratégia
do Governo Federal de redução da
pobreza e inclusão social.

CREDIAMIGO,
O MELHOR
DA AMÉRICA
LATINA
O Crediamigo é o programa de
microcrédito produtivo orientado
do Banco do Nordeste voltado a
empreendedores urbanos, em sua
maioria informais, que desenvolvem
atividades relacionadas à produção,
à comercialização de bens e à prestação de serviços.
Para muitos deles, mais do que empréstimos a baixo custo, o Programa representa inclusão bancária e social. Sacoleiras, feirantes, donos de pequenas mercearias e ambulantes são exemplos de negociantes que estavam à margem
do sistema financeiro convencional e encontraram, no Crediamigo, crédito,
orientação e cidadania.
Desde 1998, ano de criação do Programa, seus empréstimos acumulados
somam valores da ordem de R$ 8 bilhões em aproximadamente 7,9 milhões
de operações.

R e l a t ó r i o

A n u a l

35

2 0 1 0

De acordo com a análise de indicadores de eficiência, alcance e transparência,
o Crediamigo foi reconhecido como a melhor Instituição de Microfinanças da
América Latina e Caribe, na edição 2010 da revista Microfinanzas Américas,
uma das mais conceituadas no segmento.
O ano de 2010 foi extremamente positivo para o Programa. O valor total dos
empréstimos desembolsados chegou a R$ 2,1 bilhões, representando um
crescimento de 37,8% em relação ao ano de 2009. Sua carteira ativa cresceu
48%, chegando ao final do ano com saldo de R$ 742,6 milhões. A quantidade
de clientes ativos também cresceu, passando de 528,7 mil para 737,8 mil.
Em franca expansão de sua capacidade de atendimento, atingiu, no último
ano, o expressivo número de 6.530 contratações por dia em média.

PROGRAMA CREDIAMIGO EM 2010
Item
Quantidade de Operações
Valor Contratado
Valor Médio Contratado
Clientes Ativos
Carteira Ativa
Pontos de Atendimento
Municípios Atendidos
Participação (%) no mercado elegível de microfinanças (base 3.939 mil potenciais clientes)

1.632.482
R$ 2.066,3 milhões
R$ 1.265,70
737.826
R$ 742,6 milhões
314
1.829
18,7
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Direcionado ao público de menor renda atendido pelo Crediamigo, o produto Crediamigo Comunidade finalizou o ano de 2010 com 6.099 bancos comunitários formados,
representando 108.309 clientes ativos. Baseada nos Village Banks, a metodologia
caracteriza-se pela formação de grupos de até 30 integrantes e fundamenta-se na
organização informal de pessoas que recebem crédito para levarem, individualmente, seus negócios adiante. O método trabalha fortemente o empoderamento dos
beneficiários.
Com grande participação da melhoria dos indicadores sociais de seus clientes, o Crediamigo promoveu ações integradas com o Bolsa Família, principalmente nos Estados
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, em parceria
com representantes dos governos estaduais e municipais. O objetivo é fortalecer o
microcrédito como uma ação complementar ao Programa do Governo Federal.

AGROAMIGO, UMA DAS MELHORES
INOVAÇÕES DA GESTÃO PÚBLICA
FEDERAL
Programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, o

Em 2010, realizou 329.105

Agroamigo objetiva qualificar o atendimento e oferecer

operações em toda área de atuação

financiamento rápido e desburocratizado aos agricultores

do Banco, envolvendo recursos no

familiares do Grupo B do Pronaf, com renda bruta anual

montante de R$ 595,8 milhões ,

familiar de até R$ 6 mil. Sua metodologia tem como diferen-

com valor médio de

cial a figura do assessor de crédito, profissional com perfil

R$ 1.810,35 por operação.

técnico que oferece ao produtor rural o acompanhamento
que precisa para receber o financiamento e ter mais chance de êxito em sua atividade.
Desde o início de sua operacionalização, no ano de 2005, até dezembro de 2010,
contratou 1,1 milhão de operações no montante de R$ 1,7 bilhão.
Em 2010, realizou 329.105 operações em toda área de atuação do Banco, envolvendo recursos no montante de R$ 595,8 milhões, com valor médio de R$ 1.810,35 por
operação. Quase metade das operações (48%) do Agroamigo foi contratada com o
público feminino, feito que colabora com o processo de inclusão das mulheres do
campo, dando a muitas delas o protagonismo que merecem também nos negócios
da família.
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O Agroamigo foi considerado, no último ano, uma das dez melhores experiências
em Inovação na Gestão Pública Federal, pela Escola Nacional de Administração
Pública (ENAP), em concurso realizado em parceria com o Ministério de Planejamento e com Agências de Cooperação Internacional do Japão e da Alemanha.
No último ano, as realizações do Banco do Nordeste no Agroamigo buscaram
consolidar a sua imagem institucional e o aperfeiçoamento gerencial. Entre
suas principais iniciativas estão:
Criação de onze gerências estaduais de microfinanças;
Realização de evento comemorativo aos cinco anos do Agroamigo,
prestigiado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Lançamento de cartilha sobre meio ambiente para distribuição
com os clientes;
Apresentação do Agroamigo na Assembleia Geral da ALIDE –

Asociacion Latinoamericana de Instituciones Financieras para el
Desarrollo;
Criação do Prêmio Assessor de Sucesso com o objetivo de reconhecer os profissionais que obtiveram melhor desempenho no
Agroamigo;
Reconhecimento dos melhores clientes do Agroamigo por meio
do Prêmio Banco do Nordeste de Microcrédito.
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O MAIOR TAMBÉM EM
AGRICULTURA FAMILIAR EM
SUA ÁREA DE ATUAÇÃO
Maior responsável pela produção dos alimentos que chegam todos os dias à
mesa dos brasileiros, a agricultura familiar faz do braço do povo nordestino
sua força motriz. O Nordeste possui 89,1% dos quase 2,5 milhões estabelecimentos rurais familiares do País. Na Região, são 6,4 milhões de trabalhadores
e trabalhadoras do campo que tiram sustento desse segmento, que tem o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do
Governo Federal, como principal fonte de financiamento.
No Nordeste, o Banco do Nordeste é o maior responsável pelos financiamentos no âmbito do Pronaf. Em 2010, o Banco destinou R$ 1,1 bilhão à agricultura
familiar, valor que representa expansão de 24,2% em relação ao contratado
no exercício anterior. Com o resultado, a carteira ativa do BNB no segmento
alcançou R$ 4,8 bilhões, com 1,4 milhão de operações realizadas.
A linha Mais Alimentos cresceu 157,5%, resultante da prioridade dispensada
pelo Banco a esse programa, em sintonia com as orientações do Governo
Federal de aumentar
a oferta de alimentos
básicos. Em termos de
valores aplicados em
2010, com acréscimo de
22% cada, destacam-se
os Grupos A e B do
Pronaf, segmentos que
contribuem para um
largo resultado social
na Região em função do
apoio à reforma agrária
e

ao

financiamento

do microcrédito rural,
respectivamente.
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CONTRATAÇÕES DO PRONAF POR MODALIDADE
Linha/Grupo

Valor Contratado
(R$ milhões)

Quantidade
2009

2010

2009

2010

Pronaf Grupo B (1)
Pronaf Mais Alimentos
Pronaf Grupo A
Pronaf Comum
Pronaf Semiárido
Pronaf Mulher
Pronaf Grupo A/C
Pronaf Eco
Outras linhas

316.244
5.005
6.145
19.256
3.612
1.518
1.549
74
3.424

330.888
11.926
7.302
12.122
2.939
664
959
125
226

490,6
93,9
110,0
147,8
22,6
12,0
5,2
0,8
7,2

599,0
241,9
134,2
95,9
21,7
5,8
3,6
1,9
1,1

Total

356.827

367.151

890,1

1.105,1

(1) Inclui o Agroamigo.

Em 2010 o Banco do Nordeste implementou diversas ações objetivando
o aperfeiçoamento do gerenciamento do Pronaf e o atendimento de
clientes, entre as quais destacam-se:
Lançamento do Guia de Orientação para Gestão das Carteiras
para os segmentos Agroamigo, Pronaf e Mini/Pequeno Produtores Rurais;
Implantação de programa de treinamento presencial para os
Gerentes de Negócios Pronaf, alcançando 210 colaboradores;
Firmatura de convênio com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) para ampliação e qualificação do acesso ao crédito
das trabalhadoras rurais, assentadas da reforma agrária, quilombolas, extrativistas, pescadoras artesanais, indígenas e ribeirinhas na
área de atuação do Banco do Nordeste;
Participação na comissão de revisão das condições operacionais do Pronaf para o Plano
Safra 2010/2011;
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Realização de reunião com todas as Unidades Técnicas Estaduais
(UTE) do Programa de Crédito Fundiário para definição de metas
de contratação do Pronaf Grupo A;
Realização de 66 eventos Dia da Agricultura Familiar, com a
participação de 44 mil agricultores familiares, em municípios dos
nove Estados do Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo,
objetivando atendimentos diversos aos agricultores familiares.

R$ 92,6 MILHÕES
EM CRÉDITO FUNDIÁRIO
O Banco do Nordeste financia a aquisição de propriedades rurais para agricultores familiares não proprietários e minifundiários, com acesso precário à
terra, por meio dos programas de financiamento Combate à Pobreza Rural
(CPR) e Consolidação da Agricultura Familiar (CAF).
O programa Combate à Pobreza Rural é composto de dois subprojetos: o
de Aquisição de Terras (SAT), que financia a aquisição de imóvel rural, e o de
Investimentos Comunitários (SIC), que financia de forma não-reembolsável
os investimentos comunitários complementares. Por sua vez, o programa
Consolidação da Agricultura Familiar (CAF) financia aquisição de imóvel rural
com as benfeitorias existentes, assim como a realização de investimentos de
infraestrutura básica e produtiva.
Em 2010, com os três programas o Banco do Nordeste financiou R$ 92,6 milhões para aquisição de imóveis rurais. Por meio do Subprojeto de Aquisição
de Terras o BNB contratou 302 operações no valor de R$ 17,8 milhões, beneficiando 1.643 famílias em uma área de 35,4 mil hectares, sendo que 72% dessas
propriedades adquiridas estão situados em região semiárida. O Subprojeto de
Investimentos Comunitários contratou 165 operações no valor de R$ 40,5 milhões. No programa Consolidação da Agricultura Familiar foram contratadas
972 operações no valor de R$ 34,3 milhões, atendendo 1.014 famílias em
uma área de 32,7 mil hectares, com 76% dos financiamentos localizados no
semiárido nordestino.
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CARTEIRA DE MINI E PEQUENOS
PRODUTORES ATINGE R$ 4,4
BILHÕES
Visando ao fortalecimento da economia regional e à redução da pobreza no
campo, o Banco do Nordeste também tem atuação marcante no financiamento aos mini e pequenos produtores rurais não enquadrados no Pronaf. Ao
integrar o crédito às políticas públicas nas diferentes esferas governamentais,
o Banco promove a inclusão financeira e social, assim como a melhoria de
renda dos clientes desse segmento.
Em 2010, o Banco realizou 9.760 operações que somaram R$ 434,8 milhões
com os mini e pequenos produtores rurais, exceto o público enquadrado no
Pronaf. Ao final do ano, a carteira ativa alcançou o valor de R$ 4,4 bilhões,
correspondendo a 266,4 mil operações.
Entre as ações realizadas no ano de 2010, para esse segmento de clientes,
destacam-se:
Implementação de cursos sobre Crédito Rural e sobre Recuperação
de Crédito, capacitando mais de 2,5 mil funcionários;
Participação na concepção do Plano Safra 2010/2011;
Parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura para implantação
do Projeto Profrota Pesqueira nos Estados da Bahia e Paraíba, com
recursos do FNE no valor de R$ 16,7 milhões;
Parceria com o ETENE para difusão de tecnologias adaptáveis aos
pequenos empreendimentos rurais.
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Os Principais
Projetos da
Região Têm em
Comum o Apoio
do BNB

A n u a l

2 0 1 0

R e l a t ó r i o

A n u a l

2 0 1 0

45

46

R e l a t ó r i o

A n u a l

2 0 1 0

R e l a t ó r i o

A n u a l

2 0 1 0

OS PRINCIPAIS PROJETOS DA
REGIÃO TÊM EM COMUM O
APOIO DO BNB
Boa parte dos grandes empreendimentos instalados ou em processo de implantação no Nordeste nos últimos anos foi financiada pelo Banco do Nordeste.
Líder em operações de longo prazo em sua área de atuação, o Banco possui estrutura exclusiva para clientes de médio e grande portes dispostos a investir na
Região. Para tanto, eles podem contar com toda a experiência e conhecimento
de um banco habituado a tornar viáveis grandes projetos.
O segmento de Negócios Empresariais, como é denominado, é composto por
produtores rurais com faturamento anual superior a R$ 300 mil e empresas com
faturamento anual entre R$ 2,4 milhões e R$ 200 milhões.
Para atender à forte demanda por crédito, carreada pelo bom momento da
economia nordestina, o Banco do Nordeste tem promovido uma série de ações
destinadas a esses clientes. Entre as desenvolvidas em 2010, destacam-se o
investimento em capacitação de funcionários, implantação de dez novas
carteiras empresariais e de agronegócios com pessoas físicas, análise de
cartas-consulta, com estimativa de R$ 4,5 bilhões em projetos a serem financiados, e monitoração de operações estruturadas no valor total contratado
de R$ 795 milhões.

NEGÓCIOS CORPORATE
O ano de 2010 foi marcado pela consolidação do modelo de atuação do Banco
do Nordeste, fundamentado na segmentação de clientes, iniciado em 2009.
Nesse contexto, o segmento de negócios corporate, ao qual o Banco destinou
R$ 4,7 bilhões no último ano, gerencia e estrutura negócios de clientes com
faturamento anual, existente ou projetado (no caso de empreendimentos em
implantação), superior a R$ 200 milhões. Conta com espaço próprio e equipe
especializada para prestar atendimento diferenciado nas Plataformas Corporate
existentes em cada um dos Estados de sua área de atuação.
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Subordinadas à Área de Negócios Corporate do Banco do Nordeste, as agências extrarregionais – Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e
São Paulo (SP)– são importantes instrumentos de alavancagem de negócios.
Essas unidades têm atuação fundamental na captação de recursos, e, em 2010,
atingiram um volume captado da ordem de R$ 1,2 bilhão, equivalente a 16,6%
do total das captações do Banco.

R$ 1,3 BILHÃO
EM FINANCIAMENTOS
DESTINADOS AO PAC
O Banco do Nordeste vem atuando ao longo
dos últimos anos com total aderência às diretrizes do Governo Federal, notadamente no
apoio financeiro prestado aos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Investimentos totais da ordem de R$ 13,8
bilhões, em 25 projetos dos setores de energia
e transporte, no período de 2005 a 2010, foram
viabilizados com o apoio do Banco, inclusive
com a utilização de recursos do FNE, fonte
responsável por financiamentos

da ordem

de R$ 3,4 bilhões. Somente em 2010, foram
contratados, no âmbito do PAC, R$ 1,3 bilhão
com essa fonte de recursos.

NEGÓCIOS COM
GOVERNO
O Banco do Nordeste tem expandido seus negócios com o segmento Governo, alcançando,
no último ano, um valor total de R$ 2,8 bilhões,
sendo R$ 1,3 bilhão em negócios realizados por
meio da contratação de operações de crédito e
R$ 1,5 bilhão na captação de recursos.
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Com modelo de gerenciamento de clientes baseado na segmentação de mercado, os clientes desse segmento estão representados pelos integrantes da
administração pública direta e indireta com todos os seus respectivos órgãos,
com exceção das empresas pertencentes à Administração Pública Indireta.
Compõem o portfolio do Banco do Nordeste diversas linhas de produtos e
serviços direcionadas ao setor público, abrangendo: gestão de recursos, serviços de crédito, produtos financeiros voltados para servidores e fornecedores,
gerenciamento de depósitos judiciais e prestação de serviços de arrecadação,
entre outros.

CRÉDITO COMERCIAL
No Banco do Nordeste, os empréstimos de crédito comercial têm a característica de serem complementares aos investimentos, oferecendo ao cliente
de longo prazo as melhores condições de empréstimo também no curto
prazo. No último ano, linhas de crédito como Crédito Direto ao Consumidor
(CDC), Capital de Giro, Desconto de títulos e Contas Garantidas somaram R$
5,7 bilhões em contratos, representando crescimento de 16,4% em relação
ao ano anterior, conforme demonstra a tabela adiante com valor e expansão
por produto.
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EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO COMERCIAL (R$ milhões)
Produto
Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e Capital de Giro

2009

2010

Variação

2.990,6

3.142,5

5,1%

718,6

892,4

24,2%

Desconto
Contas Garantidas

1.150,1

1.618,9

40,8%

Total

4.859,3

5.653,8

16,4%

Buscando potencializar negócios de curto prazo, o Banco tem conduzido o
processo de implantação dos novos sistemas de Crédito Comercial, CDC e
Giro. O objetivo é simplificar o processo, permitindo mais segurança, automatização e confiabilidade à concessão do crédito. Além de ferramentas de
controle e administração, o projeto permite maior proximidade às práticas de
mercado, com maior flexibilidade para o cliente na contratação de operações
via Terminais de Auto Atendimento e Internet Banking.

COMÉRCIO
EXTERIOR E CÂMBIO
Ao realizar operações de câmbio e comércio
exterior, o Banco do Nordeste mantém o suporte
para que as empresas nordestinas acessem mercados internacionais. No ano de 2010, foram alocados mais de R$
1,3 bilhão pelas
diversas fontes de
financiamento ao
comércio exterior
operacionalizadas pelo Banco.
No apoio às exportações, além das operações
tradicionais de comércio exterior, como ACC e
ACE, o Banco disponibiliza aos exportadores
nordestinos a linha Nordeste Exportação. O
produto visa fomentar a produção industrial
e agroindustrial e as atividades comercial e de
prestação de serviços das empresas instaladas
em qualquer município da região Nordeste ou
norte dos Estados de Minas Gerais ou Espírito
Santo.
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A soma da movimentação de todos os negócios de câmbio realizados durante o
ano de 2010, compreendendo operações de crédito, serviços de câmbio pronto, interbancário e arbitragens, atingiu a cifra de R$ 5,3 bilhões, significando
incremento de 20,5% quando comparados aos R$ 4,4 bilhões movimentados
em 2009.

NEGÓCIOS COM
PESSOAS FÍSICAS
Reconhecido pelo apoio às empresas nordestinas, o Banco do Nordeste tem
ampliado sua base de clientes e negócios com pessoas físicas. Entre as iniciativas estão a proposição de pacote de tarifas específico para o segmento,
elaboração de pesquisa de satisfação de clientes, criação de linhas de crédito e
realização de acordos de cooperação com entidades e associações.
Destacam-se entre os resultados obtidos em 2010 a ampliação no volume de
contratações com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), totalizando o montante de R$ 9 milhões, com 303 operações, por meio da linha de
crédito BNB-Cooperfat.
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PRODUTOS
E SERVIÇOS
BANCÁRIOS
Estar mais próximo de seus clientes
significa para o Banco do Nordeste disponibilizar para cada público as melhores
opções de negócios, com maior segurança e praticidade. Com esse propósito,
o Banco do Nordeste lançou, em 2010,
um novo cartão magnético de débito.
De bandeira Visa, o novo cartão permite
que os usuários acessem milhares de
pontos de atendimento em todo o País,
ampliando a capilaridade e a capacidade
de atendimento do Banco.
Foi implantado também o Sistema de
Gerenciamento de Depósitos Judiciais.
A nova ferramenta de suporte permite
ampliar ainda mais os negócios do Banco
do Nordeste. Na primeira fase, houve uma
captação de R$ 200,0 milhões e a meta é
superar R$ 1,0 bilhão nessa modalidade nos próximos dois anos.
O compartilhamento de terminais com o Banco do Brasil também foi ampliado.
O objetivo é fazer com que o público beneficiário do microcrédito e os correntistas
do BNB possam realizar suas transações bancárias em pontos externos.
O Banco do Nordeste reestruturou ainda o Internet Banking, modificando sua interface com o usuário, acrescentando novos serviços e investindo em aspectos de
segurança, garantindo, assim, maior comodidade e confiabilidade aos clientes na
realização de operações por meio desse canal de atendimento. O aplicativo alternativo possibilita ao cliente do BNB a realização de operações em conta corrente,
inclusive aplicações e resgates, sem necessidade de comparecimento às agências,
além do incentivo para inclusão digital do público bancário.
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MERCADO DE CAPITAIS
Consolidando sua posição no Mercado de Capitais, o Banco do Nordeste participou em 2010 da estruturação de operações de renda fixa no valor de R$ 1
bilhão. Com essa atuação, o Banco atingiu a 10ª posição no ranking nacional
de originadores de operações de renda fixa do mercado de capitais brasileiro
da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(ANBIMA).
O acesso das empresas nordestinas ao mercado de capitais como fonte de
financiamento menos onerosa para sustentar seu crescimento também tem
sido um dos desafios do Banco do Nordeste. Nesse aspecto, o desempenho do
BNB na distribuição de títulos de renda fixa no mercado de capitais também
foi destaque em nível nacional, considerando que o Banco atingiu também a
10ª posição no ranking nacional de distribuidores de títulos de renda fixa no
mercado de capitais brasileiro da ANBIMA.

ASSESSORIA FINANCEIRA
Os serviços de assessoria financeira oferecidos pelo Banco do Nordeste são
realizados visando à elaboração de planos de negócios para participação em
leilões e licitações públicas, para subsidiar projetos de investimento e para
estruturação de operações financeiras e de mercado de capitais.
Ao longo do ano de 2010, o BNB formalizou contratos de prestação de assessoria financeira envolvendo os trabalhos:
Na captação de recursos e implantação de três parques eólicos no
leilão de fontes alternativas, além de pequenas centrais hidrelétricas e de empreendimentos de geração de energia a partir da
biomassa;
Na participação de construtoras em leilão de concessão para obras
de reconstrução e administração de arena multiuso com capacidade para 60 mil pessoas;
De assessoria a empreendedores interessados em participar de
leilão de concessão para administração rodoviária, representando
investimentos da ordem de R$ 805 milhões ao longo de 25 anos de
concessão.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
EVIDENCIA CREDIBILIDADE
INTERNACIONAL DO BNB
O ano de 2010 marca a volta do Banco do Nordeste, após 14 anos, ao Mercado Internacional, mediante o processo de emissão de Eurobonds no valor
nominal de US$ 300 milhões, gerando funding adicional para operações de
capital de giro. O processo de bookbuilding contou com ordens de mais de
200 investidores, incluindo administradores de fundos, bancos, fundos de hedge
e seguradoras, gerando uma demanda
superior a US$ 2 bilhões, equivalente a 6,7
vezes o valor da emissão.
A imagem de credibilidade do BNB foi
refletida não apenas na demanda, mas
também na precificação da emissão, que
conseguiu atingir um dos menores cupons
já pagos por uma instituição financeira
brasileira para uma emissão de cinco anos
(3,625% ao ano).
Atento à crescente demanda por crédito
na região Nordeste, o Banco atuou com
resultados expressivos em outras frentes:
via depósitos a prazo, depósitos interbancários para microfinanças e caderneta de
poupança. Somente em depósitos a prazo,
o Banco do Nordeste captou R$ 1,7 bilhão,
atingindo R$ 5,2 bilhões em recursos
disponíveis.
A credibilidade do Banco possibilitou, ainda, o crescimento das captações
de depósitos interbancários, em especial os vinculados às operações de microfinanças – cujo saldo foi incrementado em 90% durante o ano de 2010
– passando de R$ 282 milhões para R$ 538 milhões. A melhoria alcançada nas
condições dessa modalidade de captação contribuiu para a redução das taxas
de juros cobradas dos clientes do programa Crediamigo.
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O Banco do Nordeste assinou com a União a contratação de Instrumento Híbrido
de Capital e Dívida (IHCD) no montante de R$ 1 bilhão, o que permitirá ao Banco,
após aprovação do Banco Central, elevar o Patrimônio de Referência (PR) total da
instituição de R$ 3,3 bilhões para R$ 4,3 bilhões e o Índice de Basileia de 13,2% para
17,8%, adequando-os à elevada demanda por crédito no Nordeste.

ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS DE TERCEIROS.
FUNDOS DE
INVESTIMENTO
O Banco do Nordeste encerrou o ano de
2010 administrando 20 fundos de investimento, sendo doze destinados a clientes
de varejo, dois exclusivamente para o setor
público e seis para investidores exclusivos.
Ao final do exercício, o patrimônio líquido
dos fundos atingiu R$ 3,02 bilhões, representando um crescimento de 9% em
relação à última posição de 2009, quando
o Patrimônio era de R$ 2,77 bilhões.

PARCERIAS
PÚBLICOPRIVADAS (PPPs)
Para expandir as possibilidades de investimentos em projetos estruturantes no Nordeste, o Banco passou a atuar em Parcerias
Público-Privadas (PPPs), que visam inserir
a iniciativa privada nas ações públicas
passíveis de operacionalização por entes
não-públicos.
Até o final do último ano, três projetos encontravam-se em processo de estruturação
com o apoio do Banco dentro da sistemática de PPP: Rodovia PI-397 – Transcerrados; Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Caucaia-CE e Sistema de
Abastecimento de Natal-RN.
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PRODETUR E PROJETO DE APOIO
À INFRAESTRUTURA REGIONAL
Concebido para atender parte das demandas da cadeia do turismo, investindo
em ações de natureza pública para o suprimento de algumas carências da
Região, o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (Prodetur/
NE), operacionalizado pelo Banco do Nordeste, está em sua segunda fase.
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O Prodetur/NE II apoia, prioritariamente, projetos voltados à gestão do turismo e ações de planejamento e capacitação profissional e empresarial. Envolve
recursos da ordem de US$ 400 milhões já totalmente comprometidos, sendo
US$ 240 milhões oriundos de repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 160 milhões de contrapartida federal, estadual e municipal.
Sua execução beneficia polos turísticos de cinco Estados Nordestinos que
receberam investimentos da primeira fase (Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Piauí), além do Polo do Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais).
O ano de 2010 foi o período de maior volume de desembolsos do Programa,
com US$ 54,4 milhões, alcançando um total acumulado de US$ 195,5 milhões
(81% do total financiado), dos quais US$ 106 milhões (54% do desembolsado)
aplicados em ações já concluídas.
O total de recursos de contrapartida registrados no Programa até o final de 2010
atingiu US$ 120,9 milhões, de forma que o Programa já alcança investimentos
de mais de US$ 316 milhões na melhoria da infraestrutura e da qualidade da
gestão e dos serviços do setor turismo na Região.
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Resultados
Econômico-financeiros
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ATIVOS TOTAIS
Ao término de 2010, os ativos globais do Banco do Nordeste apresentaram um acréscimo de 24,2% em relação ao final de 2009. Nos ativos do Banco também estão os
recursos disponíveis do FNE e os recursos comprometidos com operações de crédito
daquele Fundo, ou seja, relativos a operações contratadas e que aguardam liberação.
O crescimento dos saldos de ativos do BNB (R$ 4.629 milhões) de dezembro de
2009 para dezembro de 2010 está representado, com maior influência, pelo aumento do saldo de operações de crédito da carteira própria, no valor de R$ 1.246
milhões, e pelo acréscimo de R$ 3.161 milhões observado no conjunto dos saldos
de disponibilidades, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários.
O aumento do volume de captação de depósitos a prazo em R$ 1.787 milhões, da integralização pela União de Instrumento Híbrido de Capital e Dívida, no valor de R$ 1 bilhão, e da
emissão de títulos no exterior, no valor de R$ 485 milhões, ocorridos no ano de 2010, foram
as principais causas do crescimento dos saldos dos ativos globais do Banco.
Os saldos de operações de crédito da carteira própria do Banco do Nordeste, líquidos de provisões para créditos de liquidação duvidosa, cresceram 14% em 2010,
representados, preponderantemente, pelo acréscimo de:
R$ 753 milhões nos saldos de operações de crédito com recursos de
repasses do FNE (R$ 782 milhões em 31 de dezembro de 2010 contra R$
29 milhões em 31 de dezembro de 2009);
R$ 563 milhões em operações de crédito de curto prazo com recursos
internos (R$ 6.248 milhões em 31 de dezembro de 2010 contra R$ 5.685
milhões em 31 de dezembro de 2009);
R$ 243 milhões em operações do Programa Crediamigo (R$ 770 milhões em
31 de dezembro 2010 contra R$ 527 milhões em 31 de dezembro de 2009); e
R$ 443 milhões em operações de financiamentos de longo prazo com
recursos do BNDES (R$ 988 milhões em 31 de dezembro de 2010 contra
R$ 545 milhões em 31 de dezembro de 2009).
Em 2010, os saldos totais de ativos do FNE cresceram 13,1%, por conta, principalmente, dos ingressos de recursos oriundos do Tesouro Nacional. Durante o exercício
de 2010, ingressou no patrimônio do FNE um total de R$ 4.083 milhões, contra R$
3.789 milhões ingressados em 2009. Quando são comparadas as posições de 31
de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2009, percebe-se um acréscimo de
13,1% nos saldos de aplicações em operações de crédito do FNE (retificados por
provisões) e de 2,8% no conjunto das disponibilidades e recursos comprometidos.
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ATIVOS GLOBAIS (R$ milhões)
Discriminação

BNB
31.12.2009 31.12.2010

FNE
31.12.2009 31.12.2010

Disponibilidades,(*) Aplicações Interfinanceiras e TVM

8.560,2

11.721,3

274,3

1.896,5

Recursos Comprometidos com Operações de Crédito

-

-

3.276,5

1.756,6

217,0

271,0

851,0

1.331,4

Operações de Crédito - Saldo Líquido de Provisões

8.888,6

10.134,9

25.048,9

28.337,4

Outros Créditos - Saldo Líquido de Provisões

1.284,4

1.450,8

2,5

3,1

7,9

13,7

1,7

1,5

Relações Interfinanceiras

Outros Valores e Bens
Permanente
Total
(*)

196,4

192,1

-

19.154,5

23.783,7

29.454,9

33.326,6

Nas disponibilidades do BNB estão incluídos os recursos disponíveis e os comprometidos com operações de crédito do FNE.

TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
Do valor total alocado em Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras e TVM,
R$ 82 milhões estão em Disponibilidades, R$ 3,87 bilhões em Operações Compromissadas e R$ 7,76 bilhões em Títulos e Valores Mobiliários.
A carteira de Títulos e Valores Mobiliários é classificada, quase na sua totalidade,
na categoria de Títulos Disponíveis para Venda, com os seguintes objetivos:
Adequar o fluxo de caixa do Banco do Nordeste 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.
A carteira de Títulos e Valores Mobiliários, na posição de 31 de dezembro
2010, corresponde a R$ 7.766 milhões, apresentando um acréscimo de
R$ 2.528 milhões (48%) em relação a 31 de dezembro de 2009, quando
totalizava R$ 5.238 milhões.
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CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS (R$ milhões)
Especificação

31.12.2009

31.12.2010

Títulos para Negociação

0

0

Títulos de Renda Fixa

0

0

0

0

5.209

7.758

4.579

7.259

3.399

5.647

• Notas do Tesouro Nacional

0

844

• Letras Financeiras

0

30

406

520

54

31

719

182

1

5

67

14

67

14

366

259

1

1

365

258

197

226

197

222

0

4

29

8

29

8

• Letras Financeiras do Tesouro

0

0

• Notas do Tesouro Nacional (NTN – P)

1

1

• Cotas do Fundo de Investimentos NE Empreendedor

2

1

• Cotas do Fundo de Investimento Criatec

3

5

23

0

• FIP Brasil Agronegócio

0

0,8

• FGO Fundo Garantia de Operações

0

0,2

5.238

7.766

• Letras Financeiras do Tesouro
Títulos Disponíveis para Venda
Títulos de Renda Fixa
• Letras Financeiras do Tesouro

• Debêntures
• Cédulas de Crédito Bancário – CCB
• Notas Promissórias
• Títulos Públicos Federais – Outros
Cotas de Fundos de Investimento
• Cotas de FIDC
Títulos de Renda Variável
• Outros Incentivos Fiscais (FINOR)
• Ações de Companhias Abertas
Títulos Oferecidos em Garantia
• Letras Financeiras do Tesouro
• Debêntures
Títulos Mantidos até o Vencimento
Títulos de Renda Fixa

• FIP Nordeste Energia

Carteira Total
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A variação na carteira de Títulos e Valores Mobiliários foi financiada, principalmente, pelo ingresso de recursos provenientes de contrato de instrumento
híbrido de capital e dívida pelo qual a União repassou R$ 1 bilhão ao Banco do
Nordeste, pelo incremento de R$ 1.787 milhões nas captações via depósito a
prazo e por recursos captados no exterior, no valor de USD 300 milhões.

VARIAÇÃO NO SALDO DA CARTEIRA DE TÍTULOS (R$ milhões)
Saldo em 31.12.2009
Rendas
Resgates no vencimento/Vendas

5.238
540
(2.601)

Compras

4.702

Ajuste a valor de Mercado

(113)

Saldo em 31.12.2010

7.766

Em outubro de 2010, por motivo isolado, não usual, não recorrente e não
previsto, ocorrido após a data da classificação, o Banco do Nordeste reclassificou as cotas do Fundo de Investimento em Participações Nordeste Energia
da categoria “Títulos Mantidos até o Vencimento” para a categoria “Títulos
Disponíveis para Venda”. Referidas cotas foram adquiridas em 2008 e vendidas
em 15/10/2010, proporcionando um ganho de R$ 7,5 milhões ao Banco.
Em atendimento 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. Esse fluxo de caixa demonstra
que há 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 do BNB declara que a Instituição tem
a capacidade financeira e a intenção de manter os títulos classificados nessa
categoria até o vencimento.
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO
GLOBAIS
As operações de crédito acrescidas de outras aplicações registradas em 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 de dezembro de 2010, sem a dedução de provisões, R$
40.844 milhões, o que representa um crescimento da ordem de 12,5%.

SALDOS DE APLICAÇÕES POR FONTE/PROGRAMA (R$ milhões)
Especificação

31.12.2009

31.12.2010

26.349

29.556

5.685

6.248

Captações Externas (Câmbio)

759

553

Poupança BNB

744

238

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)

639

654

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

545

988

Crediamigo (utiliza recursos do BIRD, FAT, DIM e Recursos Internos)

527

770

Fundo de Terras/Reforma Agrária

518

571

FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)

266

254

STN (Secretaria do Tesouro Nacional)

82

81

INCRA - Conta Fundiária

68

71

FMM (Fundo da Marinha Mercante)

54

59

FNE - Repasses Lei 7.827 Art 9º , “a” (Dívida Subordinada)

29

782

FRT (Fundo Rotativo de Terras)

11

13

9

5

36.287

40.844

FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste)
Recursos Internos (exceto Crediamigo e Poupança BNB)

Outras
Total
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Os saldos das operações de crédito do Banco do Nordeste por setor, com destaque para o crescimento de 104,9% na carteira de infraestrutura e desenvolvimento, passando a representar 13,3% das aplicações em operações de crédito
do BNB. O setor de indústria, comércio e serviços representa 63,2% do saldo
de operações de crédito do BNB, enquanto que o setor rural e agroindustrial
corresponde a 18,3% das aplicações de crédito do Banco.

SALDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR SETOR (R$ milhões)
Discriminação

FNE

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

8.888,6

10.134,9

25.048,9

28.337,4

9.443,8

10.715,8

26.349,2

29.556,0

Indústria, Comércio e Serviços

5.635,0

6.771,2

7.877,4

9.420,5

Rurais e Agroindustriais

2.321,3

1.961,0

14.372,0

15.419,8

Infraestrutura e Desenvolvimento

696,0

1.426,1

3.575,5

4.392,3

Refinanciamentos

517,1

533,2

-

-

Financiamento à Exportação e Importação

274,4

24,3

524,3

323,4

(555,2)

(580,9)

(1.300,3)

(1.218,6)

433,2

499,9

-

-

493,9

571,9

-

-

484,4

529,1

-

-

9,4

42,8

-

-

(60,7)

(72,0)

-

-

9.321,8

10.634,8

25.048,9

28.337,4

Operações de Crédito - Saldo Líquido de Provisões
Operações de Crédito

Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa
Outros Créditos - com características de concessão
de crédito - Saldo Líquido de Provisões
Outros Créditos
À Importação e Exportação
Outras
Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa
Total

BNB
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RECURSOS TOTAIS
De 31 de dezembro 2009 a 31 de dezembro 2010, as obrigações do Banco para
com terceiros registraram um acréscimo de 26,4%, conforme tabela a seguir.

RECURSOS TOTAIS (R$ milhões)
Especificação

31.12.2009

31.12.2010

175

134

Depósitos de poupança

1.382

1.289

Depósitos a prazo

4.384

6.387

395

687

Depósitos à vista

FAT
Finor - Disponibilidades

124

95

Reinvestimentos Lei No. 8.167

397

353

3.468

5.251

392

701

Recursos FNE

3.553

3.656

Obrigações por Repasses - Moeda Nacional

1.434

1.687

BNDES e FINAME

773

986

Outras Instituições

660

700

Obrigações por Repasses - Moeda Estrangeira

722

729

Obrigações por Empréstimos

701

507

Captações no Mercado Aberto

446

524

Emissão de Títulos no Exterior

0

485

465

493

CDB
Depósitos Interfinanceiros e Outros

Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Passivos Contingentes

1.203

1.347

956

1.092

96

93

151

162

238

131

1.124

1.054

1.023

925

101

129

Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital

622

1.102

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida

0

1.004

242

375

17.082

21.606

0

0

2.073

2.177

Total Passivo + Patrimônio Líquido BNB

19.155

23.784

Recursos FNE

25.280

28.569

Total

44.435

52.352

FNE
Causas Cíveis 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
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Banco do Nordeste apresentou, em 31 de dezembro de 2010, um Patrimônio Líquido de R$ 2.177,3 milhões (R$ 2.072,7 milhões, em 31 de dezembro de
2009). A variação no Patrimônio Líquido é apresentada na tabela a seguir.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ milhões)
Patrimônio Líquido em 31.12.2009

2.072,7

Lucro Líquido de 2010

313,6

Ajustes de Avaliação Patrimonial

(68,0)

Ganho líquido de tributos, adoção Delib.CVM 600

65,5

Distribuição de Dividendos

(85,5)

Juros sobre o Capital Próprio

(121,0)

Patrimônio Líquido em 31.12.2010

2.177,3

Em 31 de dezembro de 2010, o capital social do Banco do Nordeste era de R$
1.851 milhões (R$ 1.652 milhões em 31 de dezembro de 2009), representado
por 87.001.901 ações escriturais, sem valor nominal, integralizadas. Por meio de
deliberações das Assembleias Gerais Ordinária/Extraordinária e Extraordinária
realizadas, respectivamente, em 30 de março de 2010 e 07 de dezembro de
2010, houve o aumento do Capital Social mediante incorporações de reservas
estatutárias e de capital. As ações que constituem o capital social do Banco
estão distribuídas conforme tabela a seguir.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM 31.12.2010
Acionistas
União Federal
Fundo Nacional de
Desenvolvimento – FND
BNDESPAR
Outros (9.623 acionistas)
Total

Ações Ordinárias

Ações
Preferenciais

Total das
Ações

% Capital
Votante

46.595.279

35.373.190

81.968.469

96,1

1.473.704

2.373.264

3.846.968

3,0

15.000

387.995

402.995

0,1

400.792

382.677

783.469

0,8

48.484.775

38.517.126

87.001.901

100,0
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O FNE apresentou, em 31 de dezembro de 2010, um Patrimônio Líquido de
R$ 33.326,6 milhões (R$ 29.454,9 milhões, em 31 de dezembro de 2009).
A mutação no PL do FNE é apresentada na tabela a seguir.

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FNE (R$ milhões)
Especificação

31.12.2009

31.12.2010

25.820,99

29.454,93

Ingressos de Recursos

3.789,04

4.083,92

Receitas de Operações de Crédito

1.272,04

1.401,41

1.735,94

2.118,50

(463,9)

(717,09)

(721,44)

(502,16)

(0,1)

(0,01)

0,1

0,19

370,86

315,71

22

46,72

Patrimônio Líquido Anterior

Receitas
Rebates, Bônus, Descontos e Correção Monetária Negativa
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa
Provisão para Desvalorização de Títulos
Reversões de Provisões
Remuneração das Disponibilidades
Remuneração Rec. Disponíveis - Repasses BNB Lei 7.827 Art 9º A
Recuperação de Créditos Baixados

282,01

137,28

(757,61)

(816,78)

(57,66)

(71,03)

(0,1)

(0,14)

(0,14)

(22,04)

(554,36)

(668,18)

Del Credere Outras Instituições

(3,89)

(3,89)

Despesas Outras Fontes - Aquisições Lei 11.322

(2,18)

(0,31)

Despesas Outras Fontes - Lei 11.775 - Lavoura Cacaueira

(1,27)

(0,54)

Despesas com Auditoria

(0,09)

(0,07)

0,14

1,34

(3,41)

(29,72)

29.454,93

33.326,63

Taxa de Administração
Remuneração do BNB sobre Pronaf
Prêmio de Performance – Pronaf

Del Credere BNB – Repasses Lei 7.827 Art 9º A
Del Credere BNB – Demais Operações

Outras Receitas
Ajustes de Exercícios Anteriores
Patrimônio Líquido Atual

RESULTADOS
O lucro líquido de 2010 correspondeu a R$ 313,6 milhões, montante 31,6% inferior
ao apresentado em 2009 (R$ 459 milhões). O lucro líquido por ação, que em 31 de
dezembro 2009 era de R$ 5,28, passou para R$ 3,60 em 31 de dezembro de 2010.
A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido calculada sobre o saldo apresentado em 31.12.2010 foi de 14,40% a.a. Esse índice foi de 22,15% a.a. em 31 de
dezembro de 2009. Quando calculada sobre o Patrimônio Líquido médio apresentado ao término de 2010, a rentabilidade passa para 14,87% a.a., enquanto
que em 2009 foi de 23,78% a.a.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (R$ milhões)
Especificação

2009

2010

Receitas da Intermediação Financeira

2.005,2

2.431,3

Operações de Crédito

1.214,5

1.489,8

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

739,2

888,8

Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos

(38,1)

(36,1)

86,8

73,1

2,8

15,7

(1.219,4)

(1.464,9)

Operações de Captação no Mercado

(381,2)

(591,2)

Operações de Empréstimos e Repasses

(461,7)

(473,7)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(376,6)

(400,0)

785,8

966,4

(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais

(126,7)

(436,1)

Receitas de Prestação de Serviços

1.106,9

1.234,0

12,2

12,7

(890,5)

(1.019,8)

Proventos, Encargos e Benefícios

(684,5)

(818,5)

Provisões Benefícios Pós-emprego

(206,0)

(201,3)

Outras Despesas Administrativas

(551,8)

(659,6)

Despesas Tributárias

(144,2)

(173,2)

Outras Receitas Operacionais

1.159,2

927,6

Outras Despesas Operacionais

(818,4)

(757,8)

659,1

530,3

2,1

1,6

661,2

531,9

( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social

(160,5)

(174,1)

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social

(225,3)

(239,0)

64,8

64,9

( - ) Participações Estatutárias no Lucro

(41,7)

(44,2)

( = ) Lucro Líquido

459,0

313,6

Resultado de Operações de Câmbio
Resultado das Aplicações Compulsórias
( - ) Despesas da Intermediação Financeira

( = ) Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Rendas de Tarifas Bancárias
Despesas de Pessoal

( = ) Resultado Operacional
(+/-) Resultado não Operacional
( = ) Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações

Ativo Fiscal Diferido
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ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO
PATRIMONIAL
A partir de 1°de julho de 2008, o Conselho Monetário Nacional, por meio da
Resolução Nº 3.490 e normas complementares, estabeleceu exigências adicionais para alocação de capital, incluindo novos elementos expostos a risco:
O Compromisso de Crédito não Cancelável Incondicional ou Unilateralmente pela Instituição (Commitments);
A exposição a risco em ações (PACS);
A exposição a risco em ativos indexados aos preços das commodities (PCOM);
A exposição a risco em ativos em moeda estrangeira (PCAM); a
exposição ao risco operacional (POPR);
O risco de mercado de operações não classificadas na carteira de
negociação (RBAN).

As diretrizes vigentes mantiveram, para 31 de dezembro de 2010, um indicador de alocação de capital mínimo em 11%, que é a relação entre o Patrimônio
de Referência (PR) de uma instituição financeira  e o total de riscos assumidos
em suas operações ativas, incluindo as garantias prestadas, riscos de mercado
e riscos operacionais.
Em 31 de dezembro de 2010, o índice de adequação de capital (Índice de
Basileia) do Banco do Nordeste foi de 13,22% (12,80% em 31 de dezembro de
2009), enquanto o PR foi de R$ 3.248,3 milhões (R$ 2.692,4 milhões em 31 de
dezembro de 2009). O Patrimônio de Referência Exigido (PRE) que representa
o consolidado de todas as exposições a risco, com índice de alocação de capital de 11%, foi de R$ 2.627,4 milhões em 31 de dezembro de 2010 (R$ 2.280,2
milhões em 31 de dezembro de 2009).
Em julho de 2009 e em junho de 2010, o Banco do Nordeste celebrou contrato
de dívida subordinada com o FNE e foi autorizado pelo Banco Central do Brasil
a considerar os valores desses contratos como capital Nível II, com reflexo
positivo no índice de Basileia da Instituição.
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BASILEIA - COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (R$ milhões)
Nome do Item

31.12.2009

31.12.2010

2.692,4

3.248,3

Nível I

1.973,6

2.146,8

Nível II

718,8

1.101,5

2.280,2

2.627,4

2.025,3

2.248,8

0,0

0,0

a) Patrimônio de Referência (PR)

b) Patrimônio de Referência Exigido (PRE)
Parcela PEPR (*)
Parcela PCAM
Parcela PJUR

0,4

0,4

Parcela PCOM

18,4

16,7

Parcela PACS

0,0

0,0

Parcela POPR

236,0

361,6

c) Valor do RBAN

33,2

74,7

379,0

546,2

Índice de Basileia (Circ. Bacen nº 3.477, de 24/12/09)

12,99%

13,60%

Índice de Basileia Amplo (Incluindo Valor RBAN)

12,80%

13,22%

Margem ou Insuficiência (a-b-c)

(*) 11% das Exposições Ponderadas pelo Fatores de Risco, cfe. Arts. 11 a 16 da Circular Bacen 3.360, de 12/09/07

Em 22 de dezembro de 2010, nos termos da Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterada pela Medida Provisória nº 513, de 26.11.2010, o Banco do Nordeste e a
União celebraram Contrato de Mútuo, classificado como Instrumento Híbrido
de Capital e Dívida (IHCD), no montante de R$ 1 bilhão, já efetivamente integralizado. O referido contrato não possui data de vencimento e, após aprovação do Banco Central, já solicitada, permitirá ao BNB elevar o Patrimônio de
Referência (PR) total da Instituição. Se considerado na posição de 31 de
dezembro de 2010, o PR seria de R$ 4.252,4 milhões e o índice de Basileia
de 17,80%.
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AVALIAÇÃO DE RISCO
INTERNACIONAL E LOCAL –
RATING: BNB ATINGE GRAU DE
INVESTIMENTO EM ESCALA GLOBAL
Em 2010, a Moody’s atribuiu pela primeira vez grau de investimento em escala
global ao Banco do Nordeste. A agência atribuiu ao Banco ratings de Baa3 e de
Prime-3 em depósito em moeda estrangeira de longo prazo e de curto prazo
respectivamente. Na escala nacional brasileira atribuiu rating de Aaa.br de
longo prazo e BR-1 de curto prazo. Todos os ratings têm perspectiva estável,
exceto o rating de depósito em moeda estrangeira de longo prazo, que tem
perspectiva positiva em linha com o respectivo teto soberano do Brasil.
A Fitch atribuiu, também pela primeira vez, grau de investimento em escala
global ao Banco do Nordeste. O IDR de Longo Prazo em moeda estrangeira
do Banco ficou no mesmo nível do rating soberano da República Federativa
do Brasil (BBB-/Positiva). De acordo com a Agência, a classificação atribuída
reflete a importância do Banco do Nordeste para o desenvolvimento da região
Nordeste do país. Adicionalmente, reflete sua saudável liquidez, a boa diversificação de negócios e a qualidade de ativos superior à média dos pares.
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Já a Standard & Poor’s manteve o rating do Banco do Nordeste no mesmo
nível do rating soberano da República Federativa do Brasil (BBB-/Estável/A-3
na escala internacional e brAAA/Estável/-- na escala nacional). Destaca-se que
a perspectiva dos ratings em ambas as escalas é estável. Além da classificação
de rating atribuída, há que se destacar, entre os pontos elencados no relatório
da Standard & Poor’s, a indicação de que o Banco do Nordeste é o mais ativo
Banco de Desenvolvimento Regional do Brasil e de que houve uma melhoria
nos indicadores de qualidade de ativos do Banco, refletindo os esforços do
Banco em relação ao gerenciamento de riscos e à recuperação de créditos.
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 menores custos.

CONVERGÊNCIA CONTÁBIL AOS
PADRÕES INTERNACIONAIS
A dificuldade de análise e comparação da situação e do desempenho econômico e financeiro das sociedades entre diversos países, além da busca cada
vez maior, por parte dos investidores, de informações contábeis transparentes,
confiáveis e objetivas, levou à necessidade de uniformização contábil em nível
mundial.
Nesse contexto, o Banco Central do Brasil (Bacen) e a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) editaram normativos objetivando a adoção de procedimentos para elaboração e divulgação de demonstrações financeiras consolidadas das instituições financeiras, a partir das referentes ao exercício findo
em 31/12/2010, em consonância com os pronunciamentos do Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade (IASB).
Pelo fato de o Banco do Nordeste não integrar conglomerado financeiro ou
grupo empresarial e não possuir controle direto ou indireto sobre nenhuma
empresa ou entidade de propósito específico (EPE) de que seja o principal
beneficiário, não tem, nestas condições, obrigatoriedade de divulgar demonstrações financeiras consolidadas no padrão contábil internacional (IFRS).
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Entretanto, por ser instituição financeira, constituída sob a forma de sociedade
anônima de capital aberto, o Banco, em face do que dispõem as Leis 4.595/64
(Art. 4º, Inciso XII) e 11.941/09 (Art. 61), deve elaborar suas demonstrações
financeiras individuais levando em conta os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foram recepcionados pelo
Bacen, bem como todos os pronunciamentos referendados pela CVM que não
conflitem com normas contábeis expedidas pelo Bacen.
A Diretoria do Banco do Nordeste resolveu também preparar demonstrações
financeiras a partir das referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2010, de acordo com as Normas e Interpretações adotadas pelo IASB, traduzidas
para a língua portuguesa pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(Ibracon), entidade brasileira credenciada pela Fundação Comitê de Normas
Internacionais de Contabilidade (Iasc). Essas demonstrações serão divulgadas
no site do Banco na Internet, com as do exercício imediatamente anterior, para
efeito de comparação, observando o prazo estipulado pelo Bacen.
Não obstante a faculdade prevista na Carta-circular BACEN nº 3.435, de 18 de
março de 2010, o Banco do Nordeste divulgará suas demonstrações financeiras de 2010 em IFRS, comparativas com as de 2009, buscando proporcionar
aos stakeholders maior divulgação de informações, contribuindo, assim, com
propósitos do próprio Banco, como o de captar recursos no mercado externo.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
A estrutura organizacional do Banco do Nordeste está desenhada com base
em princípios de governança corporativa que visam prover solidez ao Banco
por meio de um adequado gerenciamento dos riscos envolvidos e da geração
de resultados positivos. Essa estrutura é composta de Assembleia Geral, órgãos
colegiados, presidência e seis diretorias segmentadas por área de acordo com o
organograma a seguir.

ORGANOGRAMA DO BNB

ÁREAS

DIRETORIAS

Comissão de Ética

Ouvidoria

Financeira
e de Mercado
de Capitais

Negócios

Administrativa e
de Tecnologia
da Informação

Gestão de Produtos
de Crédito e de
Serviços Bancários

Negócios
Empresariais e
Governo

Gerenciamento de
Processos e Serviços
Compartilhados

Operações
Financeiras e
Mercado de Capitais

Microfinança
Urbana
e MPE

Cadastro, Análise
e Acompanhamento
de Operações
de Crédito

Negócios
Corporate

Desenvolvimento
Humano
Tecnologia da
Informação
Logística

Gestão do
Desenvolvimento

Agricultura Familiar
e Microfinança Rural
Políticas de
Desenvolvimento

Controle e Risco

Controles Internos,
Segurança e Gestão
de Riscos

Administração de
Recursos de Terceiros

Gestão de Recursos
de Terceiros

Controle
Financeiro

Gabinete da
Presidência
Jurídica
Gerenciamento
Estratégico
ETENE
Recuperação
de crédito
Superintendências
Estaduais

O Banco conta com uma diretoria específica para tratar de controle e risco,
atendendo às Resoluções nº 3.380, 3.464 e 3.721 do Conselho Monetário
Nacional (CMN) que determinam às instituições financeiras a implementação
de estrutura de gerenciamento de risco operacional, de risco de mercado e de
risco de crédito.
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Subordinada a essa Diretoria, a Área de Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos responde pela supervisão de três Ambientes: Controles Internos,
Segurança Corporativa e Gestão de Riscos. O organograma e as responsabilidades das unidades vinculadas a essa Diretoria 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

Ambiente de
Segurança Corporativa

Ambiente de
Gestão de Riscos

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.
 efinir mecanismos e procedimentos de controle voltados para a mitigação
D
dos riscos do Banco em suas atividades e sistemas de informações financeiras,
operacionais e gerenciais;

Ambiente de Controles
Internos

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 de gestores e responsáveis
pela guarda e movimentação de numerário; e
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

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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No ano de 2010, prosseguiram as ações do Banco em busca da melhoria na gestão
integrada de riscos, segurança e controles internos. Dentre elas destacam-se:
Definição de novo modelo de avaliação de risco de crédito
fundamentalista voltado para a análise de risco de clientes com
responsabilidades significativas e clientes do setor público;
Visita às agências para certificação da qualidade dos controles
em atividades relacionadas aos processos de Gerenciamento de
Numerário, Administração de Crédito, Segurança Corporativa,
Pronaf-B, Logística, e Serviços Bancários;
Promoção de maior conscientização das diversas áreas de negócios quanto às exigências regulatórias e legais relacionadas com a
elaboração de Planos de Contingência de Serviços Terceirizados,
notadamente em relação aos contratos de prestação de serviços
críticos.

GESTÃO
DE RISCOS
A gestão dos riscos é segmentada em risco de crédito,
risco de mercado e de liquidez
e

risco

operacional.

coordenação

única,

Com
essa

gestão permite a sinergia de
ações como a disseminação
da cultura de risco desejada
e das atividades realizadas.
Utiliza também os canais de
comunicação interna, inclusive
os cursos de treinamento para
gerentes intermediários e de
formação bancária para empregados
no Banco.

recém-ingressados
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A política corporativa de gestão de riscos é revisada anualmente e os assuntos
estratégicos relacionados a essa gestão são submetidos para apreciação do
Comitê Corporativo de Gestão de Riscos. Para o acompanhamento dos riscos
por parte da Diretoria de Controle e Risco são disponibilizados informativos
com periodicidade mensal para os riscos de crédito e operacional e diária para
os riscos de mercado e de liquidez.

SEGURANÇA CORPORATIVA
A segurança corporativa no Banco do Nordeste contempla os seguintes
projetos e ações: de segurança física e lógica da informação, bancária, das
comunicações e de pessoas; de gerenciamento dos recursos de segurança e
de prevenção e combate a ilícitos financeiros.
O Comitê de Segurança Corporativa (COSEG), reativado em maio de 2010,
analisou e deliberou seis propostas relacionadas às políticas de segurança
corporativa e de atendimento às diretrizes estratégicas do Banco do Nordeste.
Em relação à prevenção e combate a ilícitos financeiros, objetivando atender
à legislação vigente e adotar as boas práticas do mercado financeiro, o Banco
do Nordeste realizou as seguintes ações:
Ampliação da equipe de Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro (PLD), Fraudes e Monitoramento de Movimentações
Atípicas;
Capacitação da quase totalidade do corpo de funcionários,
bolsistas e jovens aprendizes nos temas relacionados à
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro;
Automatização das rotinas e procedimentos operacionais de prevenção à lavagem de dinheiro, conferindo
mais dinâmica e presteza nas ações da equipe.

CONTROLES INTERNOS
O Sistema de Controle Interno do Banco do Nordeste
tem como pilares: as boas práticas de governança
corporativa; a integridade das pessoas e seus valores éticos; o elevado grau de compromisso de seus
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quadros em atuar com competência e com ampla transparência; a estrutura
organizacional que garante a segregação de funções e possibilita adequada
delegação de autoridade e atribuições e as políticas e práticas de gestão dos
riscos, dos recursos humanos e do patrimônio da Instituição.
A estrutura de execução operacional do Sistema de Controle Interno observa o
princípio da segregação de funções, reservando a responsabilidade de desenvolvimento e implementação dos modelos de gestão e monitoramento dos
controles internos a uma unidade específica da Área de Controles Internos,
Segurança e Gestão de Riscos.

AUDITORIA INTERNA
A Auditoria Interna implementou ações de desenvolvimento institucional e de
capacitação para o fortalecimento da sua atividade, cumprindo o seu papel de
assessorar a alta administração e colegiados estatutários (Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Comitê de Auditoria) e de fornecer informações relativas à
eficácia do gerenciamento dos riscos e dos controles dos processos da Instituição.
Entre as ações realizadas em 2010 destacam-se:
Conclusão do MBA de Padrões Internacionais de Auditoria
Interna, realizado pela Universidade Católica de Brasília
(UCB), do qual participaram 28 funcionários da Área de
Auditoria;
Finalização dos 52 trabalhos de auditoria em processos
corporativos, objetos mandatórios e processos de gestão da
tecnologia da informação, em consonância com o previsto
no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)
2010;
Realização do projeto-piloto de auditoria contínua no
processo Contratação de Operações de Crédito, com foco
na atividade de cobrança de tarifas de contratação;
Lançamento do Request For Information (RFI), documento destinado à publicação na Internet das funcionalidades
do sistema de auditoria e obtenção de apresentações de
novos sistemas por parte do mercado de softwares. A ação
objetiva a modernização das ferramentas de auditoria.

84

R e l a t ó r i o

COMITÊ DE AUDITORIA
O Banco do Nordeste conta com um Comitê de Auditoria – órgão estatutário
de assessoramento ao Conselho de Administração, instituído na forma da
Resolução 3.198/2004 do Conselho Monetário Nacional – com atribuições e
requisitos de funcionamento especificados no Estatuto Social do Banco.
Em cumprimento ao previsto no Artigo 17 da citada Resolução, as atividades
do Colegiado são relatadas semestralmente por meio do Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria. Um resumo deste Relatório compõe a publicação
do conjunto das Demonstrações Financeiras do Banco.
Durante o ano de 2010, dentro de sua missão institucional, o Comitê de
Auditoria atuou focado no acompanhamento e avaliação das atividades
desenvolvidas pela Auditoria Independente, Auditoria Interna, Controles Internos, Segurança e Gestão de Riscos, na revisão e avaliação da qualidade das
Demonstrações Financeiras e no desempenho da Ouvidoria. Atuou, também,
no aconselhamento à Diretoria do Banco quanto ao aperfeiçoamento de controles e observância de normas legais e regulamentos internos.
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As principais realizações do Comitê em 2010 foram:
Acompanhamento da implantação das estruturas de gerenciamento dos riscos de crédito, operacional e de mercado, seguindo
cronogramas estabelecidos pelo Banco Central, dentro do Acordo
de Capital – Basileia II;
Acompanhamento da implantação da convergência contábil aos
padrões Internacionais – IFRS, para que o Banco possa publicar, a
partir do exercício findo em 2010, suas demonstrações financeiras
consolidadas adotando o padrão contábil internacional;
Assessoramento ao esforço desenvolvido para a sistematização
dos procedimentos gerenciais de acompanhamento da implementação de recomendações da Auditoria Interna, da Auditoria
Independente e de órgãos de controle externos.
A atuação do Comitê de Auditoria em 2010 trouxe resultados que contribuirão
para a minimização dos riscos, refletindo-se positivamente no aperfeiçoamento das boas práticas de governança corporativa, no cumprimento da missão e
na continuidade da Instituição.

MEMBROS DO
COMITÊ DE AUDITORIA:
1. João Alves de Melo (presidente)
2. Antônio Carlos Correia
3. Luciano Silva Reis

OUVIDORIA INSTITUCIONAL
Como instrumento de defesa dos direitos dos cidadãos nas relações que
mantêm com o Banco, a Ouvidoria do Banco do Nordeste busca aprimorar
esse relacionamento com seus clientes por meio de análise de demandas registradas em caráter recursal aos demais canais de atendimento da Instituição,
atuando também na mediação de conflitos.
A Ouvidoria recebeu 603 demandas em 2010, representando 76% a mais em
relação ao ano anterior. Manifestações de reclamações representaram 52,7%
do total, conforme mostra a tabela a seguir das manifestações por natureza.
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MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS PELA OUVIDORIA EM 2010
Natureza

Quantidade

%

Reclamação

318

52,7

Denúncia

158

26,2

Sugestão

16

2,7

Informação

97

16,1

Elogio

14

2,3

603

100,0

Total

Em parceira com a Central Cliente Consulta e a Área de Tecnologia da Informação,
a Ouvidoria priorizou em 2010 a implantação de novo sistema de gestão das demandas dos clientes, o qual possibilitará melhor acompanhamento, celeridade e
controle do fluxo das demandas junto às unidades. A solução passou a ser efetivamente utilizada no segundo semestre de 2010, com previsão de funcionamento
pleno no primeiro semestre de 2011.
Em 2010 a Ouvidoria atendeu 59 manifestações de clientes do Sistema Financeiro Nacional oriundas do Sistema de Registro de Denúncias e Reclamações
(RDR) do Banco Central e das correspondências relacionadas às demandas
encaminhadas diretamente ao Gabinete da Presidência do Banco do Nordeste.
A Ouvidoria acompanha em parceria com o Ambiente de Marketing o Sistema
de Gerenciamento de Atendimento (SGA), assim como os demais aspectos da
Diretiva de Atendimento estabelecida entre o Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor (DPDC/MJ) e a Febraban. Acompanha adicionalmente
junto à Diretoria de Controle e Riscos o planejamento necessário à adequação
do Banco do Nordeste ao Sistema de Autorregulação Bancária, coordenado
pela Febraban, do qual o BNB é signatário.

CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal é composto de cinco membros e de suplentes em igual número, todos brasileiros, acionistas ou não, eleitos anualmente pela Assembleia
Geral Ordinária, observada a legislação especial vigente, sendo permitida a
reeleição. Compete a esse colegiado fiscalizar os atos dos administradores do
Banco e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, entre
outras atribuições definidas no Estatuto Social do Banco.
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Integram o Conselho Fiscal um representante dos titulares de ações ordinárias minoritários, um representante dos titulares de ações preferenciais e três representantes do
Ministério da Fazenda, indicados pelo titular da Pasta, sendo um do Tesouro Nacional.
Os membros efetivos do Conselho Fiscal elegem seu Presidente e o respectivo substituto.

CONSELHEIROS EFETIVOS:
1. Cláudio Xavier Seefelder Filho - representante do Ministério da Fazenda;
2. Manuel dos Anjos Marques Teixeira - representante do ministério da fazenda;
3. Rodrigo Silveira Veiga Cabral - representante do Tesouro Nacional;
4. Marco Antonio Fiori - representante dos acionistas preferenciais;
5. Gideval Marques de Santana - representante dos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias com direito a voto.

SUPLENTES:
1. João Batista de Figueiredo
2. Antônio José Flávio Teixeira
3. Frederico Schettini Batista
4. Emílio Salomão Elias
5. José Alípio Frota Leitão Neto

COMISSÃO DE ÉTICA:
O Banco do Nordeste constituiu sua Comissão de Ética em 2003 como colegiado
voltado para promover ações educativas, preventivas e corretivas relativas às questões de ética profissional do colaborador no tratamento com as pessoas e com o
patrimônio público, cuja atuação se insere nos regramentos dos Decretos Nº 1.171,
de 22/06/1994, e Nº 6.029, de 01/02/2007, do Governo Federal.
Em cumprimento ao previsto no Artigo 6º do Decreto nº 6.029 as atividades da
Comissão de Ética são relatadas anualmente à Comissão de Ética Pública (CEP) em
relatório específico. Também são previstas visitas técnicas da CEP periodicamente
com a finalidade de acompanhar a gestão das Comissões de Ética no poder Executivo Federal, tendo o BNB sido visitado pela equipe da CEP em dezembro de 2009.
Em 2010, foram implementadas melhorias na estrutura de funcionamento da Comissão de Ética com destaque para a efetivação da Secretaria-executiva, vinculada
administrativamente ao presidente do Banco, para cumprir plano de trabalho por
ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das
atribuições da Comissão.
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TITULARES:
1 . Vicente Aderson Paz Sales (Presidente)
2. Eline Gurgel Macambira
3. Maria Olivete Gonçalves Neves

SUPLENTES:
Francisco Céliton Freire Nogueira
Tibério Rômulo Romão Bernardo
Bruno Leonardo Ribeiro Maia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Demestrios Ferreira e Cruz (presidente)
Roberto Smith (vice-presidente)
Álvaro Larrabure Costa Corrêa
Ana Teresa Holanda de Albuquerque
Augusto Akira Chiba
Zilana Melo Ribeiro

DIRETORIA
Roberto Smith (presidente)
João Emílio Gazzana
José Sidrião de Alencar Júnior
Luiz Carlos Everton de Farias
Oswaldo Serrano de Oliveira
Paulo Sérgio Rebolças Ferraro
Stélio Gama Lyra Junior

INSTRUÇÃO CVM
Em referência à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
nº 381/03, de 14 de janeiro de 2003, o Banco do Nordeste informa que
a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, contratada como
Auditoria Externa, não prestou, no ano de 2010, quaisquer serviços que não
fossem de auditoria externa.
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SAC Banco do Nordeste/Ouvidoria

0800 728 3030
www.bnb.gov.br/faleconosco
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