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PALAVRA DO
PRESIDENTE
O Banco do Nordeste contratou no ano de 2018 o montante de R$ 43,6 bilhões, em
quase 5 milhões de operacões de crédito, representando um crescimento de 64,8% no
valor contratado em relação a 2017.
Os financiamentos de longo prazo feitos em investimentos rurais, industriais, agroindustriais,
infraestrutura, comércio e serviços foram responsáveis por 75,7% dos recursos contratados,
somando R$ 33,0 bilhões em 577,0 mil operações. Já os empréstimos de curto prazo, destinados
ao Microcrédito Urbano (Crediamigo), Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Capital de Giro,
Cartão de Crédito, Conta Garantida, Câmbio, e Desconto, atingiram o valor de R$ 10,6 bilhões,
totalizando 4,4 milhões de operações.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) foi a fonte de recursos mais
utilizada pelo Banco nos financiamentos de longo prazo e que realizou a maior contratação
da história do Banco em 2018, totalizando R$ 32,65 bilhões em 571.018 operações de
financiamentos a produtores rurais, empreendedores individuais e empresas, com cobertura
de 100% da área do FNE.
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Já no campo de microcrédito – segmento que cresce a cada
dia no país e de grande importância para o desenvolvimento
de uma região – o Banco conta com dois programas de
microcrédito produtivo orientado, o Crediamigo e o Agroamigo,
respectivamente para as áreas urbana e rural. Apoiando
com pequenos empréstimos as atividades produtivas de
microempreendedores formais e informais, o Banco contratou,
em 2018, R$ 2,53 bilhões em 506,8 mil operações pelo Agroamigo
e desembolsou R$ 8,95 bilhões em 4,24 milhões de operações
pelo Crediamigo.

a sua atuação no mercado de forma social e ambientalmente
responsável, coibindo a prática de fraude e corrupção. Para isso,
o Banco desenvolve ações de Integridade e Ética, que funcionam
como instrumentos da boa governança, envolvendo: postura
ética, prática vigilante dos controles internos, sustentabilidade,
transparência e integridade da organização, de seus
colaboradores, parceiros ou das partes relacionadas.

As micro e pequenas empresas contrataram R$ 2,9 bilhões
com crescimento de 10,8%. Na agricultura familiar, o Banco
do Nordeste aplicou, por meio do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), R$ 3,12 bilhões
com 9,5% de crescimento. Esses três segmentos de crédito –
microcrédito, micro e pequena empresa e agricultura familiar –
têm forte atuação do Banco do Nordeste por meio de programas
específicos que fazem parte de políticas públicas do governo
federal. Esses segmentos juntos com o crédito ao mini e pequeno
produtor rural compõem a grande prioridade de atendimento
do Banco – ser o agente financeiro do pequeno empreendedor
na Região.

Segundo levantamento feito pelo Banco Central em
outubro/2018, o Banco do Nordeste continua detendo a maior
parte dos saldos de crédito de longo prazo do Sistema Financeiro
na área onde opera – região Nordeste e norte dos estados de
Minas Gerais e Espírito Santo – com a participação de 61,57% do
total. No crédito rural essa participação alcança 53,81%.

Como instituição gestora de recursos públicos, o Banco do
Nordeste tem também o compromisso com a sociedade de pautar

Os indicadores de conformidade (IMC-Produto) das operações
do Banco registraram avanços em 2018 comparados aos do
exercício de 2017.

Com o desempenho em 2018 demonstrado neste relatório, o
Banco do Nordeste segue cumprindo seu papel de banco de
desenvolvimento regional perfeitamente integrado à política
econômica do País, sendo um instrumento do governo federal
na Região para execução de políticas públicas.
Romildo Carneiro Rolim
Presidente
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1.1 Destaques:
Apresentamos a seguir os destaques em ações, reconhecimentos
e premiações alcançados pelo Banco do Nordeste em 2018.
Ações:
• Contratação de R$ 16,47 bilhões para Projetos de Infraestrutura com recursos do FNE.

• Contratação de R$ 16,18 bilhões para os setores Rural, Industrial, Agroindustrial, de Turismo e Comércio e Serviços
com recursos do FNE.
• Atendimento dos 1.990 municípios da área de abrangência do FNE, incluindo financiamentos de R$ 16,3 bilhões para
empreendimentos no semiárido.
• Maior programa de microcrédito produtivo e orientado da América do Sul, o Programa Crediamigo desembolsou
R$ 8,95 bilhões para microempreendedores urbanos.
• Programa Agroamigo desembolsou R$ 2,53 bilhões para microempreendedores rurais.
• Realização do 22º Prêmio Banco do Nordeste de Economia Regional.

• Iniciação de financiamentos para pessoas físicas, micro e minigeradoras de energia elétrica, por meio de equipamentos
fotovoltaicos instalados em residências e/ou condomínios residenciais.

• Iniciação de financiamentos para crédito estudantil por meio do Programa de Financiamento Estudantil (Fies), com
recursos do FNE.
• Compartilhamento de rede de atendimento das lotéricas com a Caixa Econômica Federal.

• Pelo segundo trimestre consecutivo, o Banco do Nordeste alcançou a nota máxima, 5 em uma escala de 1 a 5, no

Ranking de Qualidade de Ouvidorias, apurado trimestralmente pelo Banco Central.
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Prêmios/Reconhecimentos
• Prêmio Alide: O Programa de Desenvolvimento Territorial – Prodeter foi premiado no Concurso
de Melhores Práticas da Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o
Desenvolvimento (Alide), na categoria Produtos Financeiros.

• IG-Sest: Pela segunda vez consecutiva, o Banco do Nordeste recebeu o Certificado Indicador de
Governança (IG-Sest), iniciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que
reconhece o desempenho da qualidade de governança das empresas estatais federais.

• Plano Progredir: Reconhecimento do Governo Federal, do Banco do Nordeste como a empresa
pública que mais contribuiu para obtenção de resultados exitosos do Plano Progredir, tendo em
vista que 80% do valor do microcrédito destinado ao público do Bolsa Família foram aplicados
pela Instituição.
• O Banco do Nordeste foi reconhecido pelo Indeed, 2º maior site mundial de empregos, como a
6ª melhor empresa para trabalhar no Brasil.
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2

MODELO DE
NEGÓCIOS

O Banco do Nordeste (BNB) aplica recursos na Região por meio das operações de empréstimos e financiamentos e oferece
produtos e serviços financeiros aos agentes econômicos, visando produzir resultados que garantam tanto a sua sustentabilidade
quanto os interesses da sociedade. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é a principal fonte de recursos
utilizada pelo Banco.
A solução das grandes questões regionais, a transformação do Nordeste e sua participação mais efetiva no cenário sócioeconômico
nacional caracterizam o desafio maior e alvo principal das ações do Banco do Nordeste, como o Banco de desenvolvimento
da Região. O BNB opera ampliando oportunidades, fortalecendo os agentes produtivos, produzindo impactos de interesse da
sociedade nordestina, gerando empregos, proporcionando melhoria da renda e do bem-estar das famílias, promovendo a inclusão
social e financeira, financiando a economia verde, contribuindo para tornar mais limpa a matriz energética da Região, atuando em
área de grande carência econômica, como o semiárido.
Desde 2009, foi adotado como modelo de negócios a metodologia de gestão de clientes que define a composição de segmentos,
observando o agrupamento de características, propostas de valor, ciclo de relacionamento e classificação dos agrupamentos de
produtos. Este modelo agiliza o processo de concessão de crédito, diversifica e aumenta a escala dos empréstimos e financiamentos,
integrando o relacionamento em diferentes negócios à percepção de valor agregado das ações do Banco, além de desenvolver
produtos e serviços voltados especificamente às necessidades dos clientes.
Para alcançar melhor cobertura geográfica e identificar oportunidades de potencializar seus negócios, o Banco realiza
sistematicamente estudos de dimensionamento de mercado. O Banco do Nordeste finalizou 2018 com 968 pontos físicos de
atendimento, sendo 292 agências e 676 unidades de microcrédito.
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ESTRATÉGIA
EMPRESARIAL
Estratégia é uma “visão” do caminho, ou para onde
se deseja conduzir a Instituição. É traduzida em um
conjunto de instrumentos, responsabilidades e metas,
explicitadas em um programa plurianual de políticas,
atividades, investimentos e ações, que visam melhorar
a qualidade da gestão, a eficiência da aplicação de
recursos e a oferta de produtos e serviços aos clientes.
A estratégia deve ser testada em sua consistência e
com as identidades e teorias econômicas, ter aderência
aos números e coerência com o processo histórico de
desenvolvimento da área de atuação do Banco.
As estratégias de negócios do Banco do Nordeste
foram definidas a partir das principais tendências do
macroambiente econômico, da indústria financeira
e dos riscos vislumbrados nos cenários possíveis
desenhados para o Brasil e para a sua área de atuação.
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3.1 Planejamento Empresarial
O Planejamento Empresarial do Banco é composto pelos planos
estratégico, tático e operacional. O primeiro, denominado Planejamento
Estratégico, contém a missão, a visão, os valores e as metas quinquenais,
bem como os resultados e os impactos esperados com a ação do Banco
para sua área de atuação. O plano tático envolve as ações e atividades
da Direção Geral, e o plano operacional das unidades de negócio.
Os resultados esperados são acordados por meio do “Acordo de Gestão”,
instrumento gerencial que busca a melhoria dos resultados do Banco
em um processo de negociação e formalização das responsabilidades
entre cada uma das Diretorias e as unidades a elas vinculadas.

O Banco do Nordeste em seu planejamento estratégico destaca:
• Missão: “Atuar como o Banco de
desenvolvimento da região Nordeste”.
• Visão: “Ser o Banco preferido do Nordeste, reconhecido
pela sua capacidade de promover o bem-estar das
famílias e a competitividade das empresas da Região”.
O planejamento no Banco do Nordeste é norteado pelas seguintes
premissas: visão corporativa, clareza de rumo, gestão para resultados,
participação, continuidade e flexibilidade. A implementação e o êxito
da estratégia escolhidos são sustentados pelos princípios seguintes:
Meritocracia, Foco nos Clientes e Resultados, Inovação e Integridade.

A construção do Planejamento Empresarial
para o período 2018-2022 contemplou:
• Análise reflexiva dos resultados alcançados no exercício
anterior, identificando oportunidades para melhoria;
• Aspectos legais e regulamentares a que o Banco está sujeito;
• Análise do ambiente interno;
• Estudos e desenhos de cenários para auxiliar
na definição das estratégias corporativas; e
• Análise dos perfis de riscos e
oportunidades das estratégias.
Em 2018, o Banco intensificou o processo de
desenvolvimento de produtos e serviços digitais para
seus clientes, estimando melhoria dos indicadores
da economia e transformação dos serviços do
Banco. Foram priorizados projetos para possibilitar a
elaboração do cadastro e a abertura de conta corrente
pela Internet, simplificar e virtualizar o processo de
concessão de crédito e atender melhor os clientes por
canais digitais. As soluções digitais estão apresentadas
no site do Banco na Internet no endereço:
https://www.bnb.gov.br/solucoes-digitais
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3.2 Planejando o futuro em 2019
Para 2019, o cenário é desafiador face à expectativa de
aplicação de recursos prevista para o ano, o que fortalece o
propósito do Banco em ampliar estratégias internas e externas,
em cooperação com as demais entidades que participam da
alavancagem do desenvolvimento regional, promovendo o
necessário suporte creditício para as atividades produtivas.
Assim sendo, a mensagem que o Banco do Nordeste traz para
a sociedade e seu corpo funcional é que a melhor estratégia
é estar preparado para o futuro, ressaltando com isto a
necessidade de modernizar-se constantemente em prol do
desenvolvimento regional.
Neste sentido, dentre as principais diretrizes que nortearão o
Planejamento Estratégico no período de 2019 a 2023 estão:
• Fazer o FNE cada vez melhor;

• Avançar na liderança do Microcrédito;

• Ser o Banco da micro, pequena e média empresa do Nordeste;
• Inovar em processos, produtos e serviços;
• Valorizar as competências humanas.

Adicionalmente, a partir de 2019, foi instituído outro elemento
estratégico denominado de ‘Trilhas da Estratégia’ que consiste
em um conjunto de orientações que contribuem de forma
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transversal para a realização das diretrizes estratégicas no que
concerne a clientes e negócios, pessoas, produtos e serviços,
tecnologia e processos.

3.3 Fundo Constitucional
de Financiamento
do Nordeste (FNE)
O FNE é constituído por recursos públicos destinados
ao financiamento de atividades produtivas e tem como
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico
e social da sua área básica de atuação, constituída pela
região Nordeste e pelo norte dos estados de Minas
Gerais e do Espírito Santo.
Como instituição financeira administradora do FNE,
o Banco do Nordeste consolida sua missão enquanto
banco de desenvolvimento da região Nordeste, apoiando
empreendimentos produtivos e políticas públicas que
impactam as comunidades urbanas e rurais nordestinas,
por meio de sua ação creditícia e de fomento.

A ação de crédito com recursos do FNE é norteada por
regulamentação específica, direcionando o apoio a prioridades
para o desenvolvimento regional e constitui política pública de
financiamento, com programação anual de aplicação elaborada pelo
Banco do Nordeste de forma participativa com a Sudene, Ministério
da Integração Nacional, representações dos setores produtivos,
órgãos de apoio e entidades governamentais nos Estados.
Assim, a alocação dos recursos em termos de público beneficiário,
área e setor econômico vincula-se ao alcance dos objetivos
do Fundo reproduzindo os preceitos da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR), às demandas dos Estados e
aos resultados esperados da ação do BNB enquanto operador e
administrador dessa fonte de recursos.

3.4 Desempenho FNE 2018
Seguindo a Programação Anual do FNE, o Banco do Nordeste
contratou financiamentos em 2018 no montante de R$
16,18 bilhões para os setores Rural, Industrial, Agroindustrial,
Turismo e de Comércio e Serviços, além de valores para o
Financiamento Estudantil (P-Fies), sendo a distribuição por
estado apresentada na Tabela 1. Além disso, foram aplicados
R$ 16,47 bilhões para projetos de Infraestrutura, conforme
segmentação presente na Tabela 2, totalizando R$ 32,65
bilhões no ano.

Tabela 1 - BNB/FNE 2018: Financiamentos (demais setores) por Estado
(R$ milhões)

UF
AL

BA

FNE – Exceto Infraestrutura

Valor Contratado
757,3

%

4,7

4.012,1

24,8

248,9

1,5

CE

2.019,3

MA

1.900,0

11,7

869,6

5,4

ES

MG
PB

828,7

12,5

5,1

PE

2.437,6

15,1

RN

941,9

5,8

PI

SE

Total geral

1.438,5

728,4

16.182,7

8,9
4,5

100,0

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Planejamento

Em que pese o contexto restritivo imposto pela sazonalidade
climática na região Nordeste e pela crise econômica nacional, as
diversas ações internas de aprimoramento no processo de crédito
e nos programas de financiamento, assim como externas, de
comunicação, prospecção e negociação, viabilizaram o incremento
de 104,4% do volume de recursos de contratações em relação a
2017, ano em que o montante financiado foi de R$ 15,97 bilhões.
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Tabela 2 - BNB/FNE 2018: Financiamentos (Infraestrutura) por Produto (R$ milhões)

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Planejamento
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Em termos de quantidade de operações,
foram contratadas, em 2018, 571.057
operações
de
financiamentos
a
produtores rurais, empreendedores
individuais e empresas, com cobertura
de 100% da área do FNE e contratações
em todos os 1.990 municípios, nos 11
Estados e setores econômicos, conforme
apresentado na Tabela 3.

Tabela 3 - FNE: Contratações por Setor Econômico (R$ milhões)
Setor
Rural
Agroindústria
Comércio e Serviços
Industrial
Turismo
Infraestrutura
Total

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Variação
% Valor
2018/2017

543.906

6.100,98

538.977

7.244,1

18,73

5.260

257,92

254

305,5

18,44

29.616

4.824,0

27.317

5.845,5

21,17

3.450

922,0

3.371

2.268,7

146,06

592

216,0

585

518,8

140,18

43

3.650,0

139

16.469,0

351,2

582.867

15.970,9

571.057

32.651,7

104,4

2017

2018

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Planejamento

Em relação à desconcentração espacial dos financiamentos do FNE em 2018, destacam-se
não apenas os resultados expressivos no apoio aos menores portes, alcançando os
valores previstos na Programação da Fonte e o crédito em todos os 1.990 municípios
da área de abrangência do Fundo, mas também o financiamento no montante de R$
16,3 bilhões para empreendimentos no semiárido.
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) preconiza o apoio a
subespaços regionais, objetivando a redução das desigualdades regionais e a promoção
da equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento.
Nesse sentido, deve ser ressaltado que o total de contratações para o semiárido superou a meta
anual, sendo, ainda, superior em 117,3% ao montante financiado em 2017, quando aplicou
7,5 bilhões, ante os 16,3 bilhões de 2018 mencionados acima. Esse crescimento foi resultado

da elevação do total dos financiamentos a
agricultores familiares (Pronaf), a produtores

rurais empresariais e a micro e pequenas
empresas (MPEs), mas, principalmente, ao setor
de Infraestrutura, no qual foram aplicados R$ 9,6
bilhões nessa Região.
Os financiamentos às microrregiões prioritárias
(municípios de Baixa Renda e Média Renda),
subespaços também previstos na PNDR,
atingiram um montante de R$ 24,4 bilhões,
cerca de 74,9% dos financiamentos anuais
do FNE; enquanto as Regiões Integradas
de Desenvolvimento (Rides) registraram
contratações de R$ 591,0 milhões, superando
o valor programado de R$ 425,0 milhões.
Para a consecução desses resultados, várias
ações externas, em especial junto aos
empreendimentos de menor porte, foram
realizadas pelo Banco do Nordeste, dentre
as quais podem ser destacadas em 2018 as
seguintes: a nona edição do FNE Itinerante,
série de encontros de divulgação, promoção
e atendimento negocial às micro e pequenas
empresas (MPEs) e aos microempreendedores
individuais (MEIs) priorizando municípios
interioranos alinhados aos critérios da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).
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Durante esses eventos, são apresentadas informações
e simulações de financiamento, bem como são
realizados atendimentos presenciais pelas agências
do BNB, seus gerentes e agentes de desenvolvimento,
o que inclui cadastramento bancário e agendamento
de visitas gerenciais, além de articulações locais
de fortalecimento da cooperação com parceiros
públicos e privados locais.
Participam também desses encontros o Ministério da
Integração Nacional (MI) e a Sudene, como parceiros
institucionais, além do Serviço Brasileiro de Apoio
à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), as Prefeituras
e, conforme a realidade de cada localidade, outras
entidades, tais como a Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL), o Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), dentre outras que também contribuem na
mobilização e prestação de serviços ao público-alvo
dos encontros.
Desde a sua primeira edição, em 2010, foram
realizados mais de 960 eventos do FNE Itinerante nos
onze Estados financiáveis, atendendo a mais de 50
mil participantes, preferencialmente, em municípios
interioranos, do semiárido e sem agência física do BNB.
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FNE 2018: Expectativa de impactos econômicos
Tendo por base um exercício com a utilização da Matriz Insumo
Produto Regional, estima-se que os R$ 32,6 bilhões contratados
com recursos do FNE devem contribuir para gerar e/ou manter 1,4
milhão de empregos na área de atuação do Banco do Nordeste
(Quadro 1). Cabe salientar que essas ocupações não são o saldo
no final do ano, mas a entrada de novos trabalhadores (formais
e informais), ou a manutenção do trabalhador em função da
contratação do financiamento, não levando em consideração a
saída de trabalhadores no período de análise.
Ainda conforme o Quadro 1, estima-se também incremento de R$
10,6 bilhões na massa salarial da sua área de atuação, bem como R$
6,0 bilhões na arrecadação tributária, R$ 67,8 bilhões no Valor Bruto
da Produção e R$ 34,8 bilhões de Valor Adicionado à economia.
O Setor de Infraestrutura, responsável por aproximadamente
metade do volume de recursos contratados em 2018, tende a
contribuir para gerar e/ou manter cerca de oitocentos mil empregos
em todo o Brasil. Considerando o efeito transbordamento para as
demais regiões, há a estimativa de geração e/ou manutenção de
aproximadamente dois milhões de empregos em todo o Brasil,
bem como aumento de R$ 20,7 bilhões na massa salarial, R$ 12,2
bilhões na arrecadação tributária, R$ 130,6 bilhões no Valor Bruto da
Produção e R$ 64,2 bilhões de Valor Adicionado à economia.

Quadro 1 - Estimativa das Repercussões Econômicas das Contratações do FNE 2018 (R$ Milhões e Empregos em Número de Pessoas)
Indicador

Agrícola

Pecuária

Agroindústria

Industrial

Infraestrutura

Comércio

Serviços

Total

Resultados por Setor – área de atuação do BNB
Valor Bruto da Produção

7.502,3

7.397,1

623,4

5.021,4

34.188,5

7.715,6

5.329,2

67.777,6

Valor Agregado/ Renda

3.821,9

3.768,3

317,6

2.494,7

17.492,8

4.150,0

2.754,2

34.799,5

204.719

244.642

20.064

95.931

612.592

139.302

119.873

1.437.124

Salários

1.088,1

1.072,8

90,4

771,9

5.361,2

1.346,3

868,2

10.599,0

Tributos

644,4

635,4

53,5

472,9

2.984,9

696,9

506,9

5.994,9

Empregos

Resultados por Setor – Brasil: área de atuação do BNB + resto do Brasil
Valor Bruto da Produção

14.603,0

14.523,5

1.229,7

9.625,8

65.582,9

14.747,3

10.278,8

130.591,1

Valor Agregado/ Renda

7.118,9

7.068,2

599,4

4.643,8

32.199,4

7.464,1

5.063,5

64.157,4

264.624

306.242

25.393

134.345

873.349

199.118

162.747

1.965.817

Salários

2.215,9

2.201,5

186,8

1.513,4

10.413,8

2.492,3

1.664,8

20.688,6

Tributos

1.344,5

1.337,2

112,7

928,3

6.102,0

1.392,5

993,7

12.210,8

Empregos

Fonte: Banco do Nordeste - Etene
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3.5 Desafios FNE 2019
A inédita performance de aplicação registrada em 2018 gera a responsabilidade de
manter, também em 2019, o mesmo ritmo operacional de modo a possibilitar a aplicação
dos R$ 23,7 bilhões de recursos constitucionais que já estão apontados, representando
o pleno comprometimento das disponibilidades do fundo para contratação na área de
atuação do FNE.
Nesse sentido, as alterações no cenário político e, por conseguinte, no cenário eonômico,
o que inclui o cenário externo, serão decisivas para a continuidade da recuperação
econômica registrada em 2018, além de importantes direcionadores ao perfil das
aplicações que, somados às revisões da Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR) e da ainda maior interlocução entre o Banco do Nordeste e os demais órgãos
administradores dos fundos constitucionais, deverão continuar priorizando a aplicação
nos espaços e territórios menos dinâmicos.

A inclusão de novos produtos ao portfólio já extenso de opções de financiamento, a exemplo
do crédito a pessoas físicas mini e microgeradoras de energia fotovoltaica (FNE-Sol) e
da continuação do financiamento estudantil (P-Fies), do credenciamento junto à Finep
como agente financeiro do Inovacred, aliada à ampliação de ações desenvolvimentistas,
como é o caso do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), contribuirão para a
continuidade do FNE como vetor financeiro no apoio ao desenvolvimento regional.
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Os projetos de infraestrutura, fundamentais ao acúmulo de um plano de crescimento
da Região, terão destinação de parte dos recursos do FNE (R$ 8,0 bilhões), conforme
indicado em sua programação para 2019, o que contribuirá para a estruturação de boas
oportunidades de negócios para os exercícios vindouros, além de garantir a modernização
da estrutura do modal de transportes, de uma cada vez maior substituição da matriz
energética atual para uma mais limpa, da ampliação do saneamento, dentre outras
melhorias fundamentais ao Nordeste.
Esse conjunto de ações alinhadas à atenção quanto à distribuição regional dos recursos
disponíveis, em termos espaciais, setoriais e de segmentos produtivos favorecem a
principal razão da política pública desenvolvimentista regional do Fundo Constitucional
do Nordeste, sendo capaz de contribuir de forma decisiva para a superação dos desafios
e para a construção de um padrão de vida compatível com os recursos, potencialidades e
oportunidades da Região.
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ESTRATÉGIAS
PARA O
DESENVOLVIMENTO

4

4.1 Fundos Científicos, Tecnológicos e de Desenvolvimento
O processo de desenvolvimento regional requer a convergência de um conjunto de fatores capazes de impactar positivamente
sua dinâmica econômica, de forma a elevar os efeitos multiplicadores do investimento produtivo na Região, tendo as
atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação importância central para a competitividade dos empreendimentos.
Nesse cenário, ciente de seu papel de Banco de Desenvolvimento da região Nordeste, o Banco do Nordeste apoia projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação de entidades públicas e de empresas privadas, por meio de recursos não reembolsáveis
destinados a fundos criados para esse fim, Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação
(Fundeci) e Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR).
Os projetos de pesquisa e desenvolvimento apoiados pelo Fundeci e FDR acumulam experiências relevantes em décadas
de contribuição para o desenvolvimento, a adaptação e/ou aperfeiçoamento de produtos, serviços e processos e a difusão
de novas tecnologias, promovendo avanços e favorecendo as diversas atividades econômicas da região Nordeste.
No exercício de 2018, o Banco do Nordeste lançou dois editais que receberam 210 propostas de apoio a projetos de
difusão tecnológica, desenvolvimento e inovação ao amparo de recursos do Fundeci, nas temáticas de Desenvolvimento
Territorial e Inovação em Empresas, dos quais 47 foram selecionados para receberem apoio financeiro e desses 41 estão
em fase de análise. No mesmo período, foi formalizado apoio a 8 projetos, oriundos de editais lançados em 2017 e de
demandas espontâneas, envolvendo recursos da ordem de R$ 1,9 milhões do Fundeci e do FDR.
Merece destaque o lançamento do primeiro edital voltado exclusivamente para projetos de inovação a serem desenvolvidos
especificamente por empresas, desobrigando a participação de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), valorizando
e promovendo iniciativas empresariais de pesquisa e tecnologia aplicada em temas como: finanças (fintechs), energias
renováveis, saúde inteligente (healthtech), educação (edtechs), agronegócio, inclusão financeira, negócios de impacto
social e cidades sustentáveis.
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Os recursos dos fundos de pesquisa do BNB viabilizam a
inserção de tecnologias inovadoras nos setores produtivos
regionais, em seus diversos segmentos de atividades e
portes de empreendimentos em projetos já apresentados,
que utilizam tecnologias tais como Inteligência Artificial (IA),
Big Data, Blockchain, Internet das Coisas (IoT).
Os Fundos de Pesquisa e Desenvolvimento do Banco do
Nordeste são parte da sua contribuição para a melhoria
da competitividade e do desenvolvimento dos segmentos
econômicos, trazendo impactos com oportunidades e
potencial disruptivo na geração de soluções inovadoras para
superar os desafios da Região.

4.2 Sustentabilidade
Em continuidade ao seu modelo de gestão que busca a
sustentabilidade de seus negócios, o Banco do Nordeste
desenvolveu
diversas
ações
de
responsabilidade
socioambiental, com destaque para o fomento da
sustentabilidade e inovação por meio de sua ação creditícia,
o apoio financeiro a projetos sociais com base em recursos
de incentivos fiscais e os avanços na implementação da
Política de Responsabilidade Socioambiental.
No âmbito de sua ação creditícia, foram contratadas mais
de 11.300 operações de financiamento relacionadas ao
meio ambiente e à inovação, alcançando o montante
aplicado de R$ 1,2 bilhão, por meio dos programas voltados
à sustentabilidade como o FNE Verde, Pronaf Semiárido,
Pronaf Floresta, Pronaf Eco e Pronaf Agroecologia,
além do FNE Inovação. Em sintonia com sua Política de
Responsabilidade Socioambiental (PRSA), o Banco do
Nordeste apoia projetos sociais, por meio de incentivos
fiscais, destinando recursos ao Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FIA), a projetos desportivos
– Lei de Incentivo ao Esporte, ao Fundo dos Direitos do
Idoso e a causas da saúde, por meio do Programa Nacional
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de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com
Deficiência (Pronas/PCD). Em 2018, foram selecionados 37 (trinta e sete) projetos por meio de editais públicos,
assim distribuídos: 15 (quinze) projetos para o Fundo dos Direitos do Idoso, 13 (treze) projetos para o FIA, 04
(quatro) para o Esporte, 04 (quatro) para o Pronon, e 01 (um) para o Pronas/PCD, totalizando o valor de R$
3.631.266,38 em favor de aproximadamente 6.700 pessoas entre crianças, adolescentes, idosos, pessoas com
câncer e portadores de deficiência.
Ainda em relação à sua Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), o Banco do Nordeste deu continuidade
ao processo de sua implementação por meio da realização de ações constantes do Plano de Ação da PRSA,
destacando-se, dentre outras: ações de promoção voltadas para o estímulo ao financiamento de projetos que
tenham como finalidade a prevenção, mitigação e minimização dos efeitos negativos decorrentes das mudanças
climáticas no semiárido; a inclusão em normativo interno de regra específica referente ao gerenciamento dos
aspectos socioambientais nos processos de contratação de fornecedores e prestadores de serviços; a viabilização
de canal de comunicação sobre aspectos da PRSA do BNB com os públicos de relacionamento da Instituição, por
meio do Portal do Banco na Internet.
A Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) encontra-se disponível no Portal do Banco do Nordeste, na

Internet no link:

https://www.bnb.gov.br/politica-de-responsabilidade-socioambiental
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4.3 Política de Desenvolvimento Territorial
O Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), um dos instrumentos por meio do qual se materializa a Política
Desenvolvimento Territorial do BNB, teve continuidade em 2018, consolidando importantes resultados em termos
de ganhos de competitividade das atividades econômicas objeto de estruturação.
Os Planos de Ação implementados nos primeiros 21 (vinte e um) territórios abrangidos pelo Prodeter já evidenciaram,
em 2018, resultados expressivos em termos de estruturação de cadeias produtivas das atividades econômicas
priorizadas, com avanços positivos na solução dos seus gargalos, minimizando os riscos de inadimplência dos
financiamentos concedidos.
Do ponto de vista de concessão de crédito, em 2018 foi realizado um montante aproximado de R$ 6,0 milhões em
financiamento para os produtores participantes do Prodeter. Considerando o período desde 2016, ano em que o
Programa foi implantado, o valor financiado aos participantes ultrapassou os R$ 21,5 milhões.
O banco de dados criado para o registro e difusão de ganhos de competitividade das cadeias produtivas objeto
dos financiamentos por meio do Prodeter sinaliza expressivos resultados, valendo destacar: i) fortalecimento do
associativismo, visualizado por meio da compra coletiva de insumos agropecuários; ii) realização de dias de campo,
oficinas de capacitação e de transferência de tecnologia como o uso de inseminação artificial e tranferência de
embriões na bovinocultura de leite; iii) implantação de reserva estratégica alimentar para o apascentamento dos
rebanhos bovinos e caprinos financiados, pricipalmente por meio do plantio de palma forrageira; iv) aumento da
produtividade da mandiocultura no Sul do estado da Bahia; e v) aumento da quantidade de produtores rurais com
produção em bases agroecológicas.
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Prêmio Alide
Em 2018, o Prodeter foi premiado no Concurso
de Melhores Práticas da Associação LatinoAmericana de Instituições Financeiras para
o Desenvolvimento (Alide), na categoria
Produtos Financeiros. A premiação foi recebida
pela Diretoria de Planejamento do BNB em
solenidade realizada em Lima, Peru.

Acordo de cooperação BNB & Ministério
da Integração Nacional (MI)
Tendo como referência a implementação de ações convergentes por
parte do BNB e do Ministério da Integração Nacional, cujos propósitos
se voltam para o desenvolvimento regional, o Banco do Nordeste e o MI
firmaram um acordo de cooperação, em julho/2018, com o objetivo de
realizar ações conjuntas, envolvendo o Programa Rotas da Integração
e o Prodeter. O Programa Rotas da Integração Nacional consiste na
formação de redes de Arranjos Produtivos Locais (APLs) que promovem a
inovação e a competitividade dos empreendimentos a ele pertencentes.
O desenvolvimento de inteligência territorial, por meio da identificação
e financiamento de projetos de caprinovinocultura, apicultura e
meliponicultura, no âmbito do FNE, nos territórios sinalizados, também
faz parte do arcabouço do acordo.
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DESEMPENHO

5

5.1 Desempenho econômico-financeiro
Resultado
O Lucro Líquido do Exercício alcançou a cifra de R$ 725,5
milhões, o que representou um crescimento de 6,5%
em relação aos R$ 681,7 milhões apurados em 2017.
Já o Resultado Operacional alcançou R$ 1.243 milhões,
representando um crescimento de 8,3% em relação
aos R$ 1.148 milhões obtidos no ano anterior. Esse bom
desempenho teve como principais fatores a redução de
15% nas despesas com aprovisionamentos para créditos de
liquidação duvidosa, inclusive as decorrentes de coobrigação
com o FNE e o crescimento das receitas de prestação de
serviços em 9,4%, o que representou uma elevação de R$
212,3 milhões em relação às receitas do exercício anterior.

Ativos Totais BNB
Os ativos globais do Banco do Nordeste totalizaram R$ 58,6 bilhões,
ao término do exercício de 2018, representando um crescimento
de 8,5% em relação aos R$ 54,0 bilhões existentes em dezembro
de 2017. Estão incluídos nos ativos do BNB os valores relativos aos
recursos disponíveis do FNE e os recursos comprometidos com
operações de crédito desse Fundo, ou seja, relativos a operações
contratadas e que aguardam liberação de recursos.

O crescimento dos saldos de ativos do BNB no exercício de
2018, em comparação com o ano anterior, foi influenciado,
principalmente, pelo incremento observado no conjunto dos
saldos de disponibilidades, aplicações interfinanceiras e títulos
e valores mobiliários. Tal incremento teve como principais
origens o aumento no conjunto das disponibilidades e
recursos comprometidos do FNE (R$ 2,0 bilhões) e os
depósitos a prazo, que cresceram 10,0% (R$ 767,8 milhões).
Já em relação aos saldos de operações de crédito da carteira
própria do BNB, líquidos de provisões, verificou-se leve retração
de 0,6% em relação ao ano anterior, o que corresponde a um
decréscimo de R$ 56,7 milhões. As principais variações do
exercício de 2018, em relação aos saldos findos em 2017, na
carteira de crédito, foram: crescimento de R$ 326,2 milhões nas
operações do Crediamigo; incremento no saldo de operações
com recursos do FNE (Repasses Lei n. 7.827, Artigo 9º, item “a”,
no valor de R$ 518,8 milhões); redução de R$ 829,1 milhões
na carteira de operações de crédito com recursos internos
(exceto Crediamigo e Poupança BNB); decréscimo de R$ 158,3
milhões na carteira de operações de crédito com recursos do
FAT; e redução de R$ 95,5 milhões no saldo de aplicações com
recursos do BNDES e Finame.
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Tabela 4A - Ativos Globais BNB (R$ milhões)

Especificação

31.12.2017

31.12.2018

39.952,1

44.286,8

584,1

573,2

Operações de Crédito

9.099,5

9.042,8

Outros Créditos

4.194,5

4.506,7

31,9

26,5

184,8

193,0

54.046,9

58.629,0

Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras e TVM
Relações Interfinanceiras

Outros Valores e Bens
Permanente
Total
Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Controle e Risco

Títulos e Valores Mobiliários
Ao final do exercício de 2018, o saldo da carteira de Títulos e Valores Mobiliários,
correspondeu a R$ 35,8 bilhões.
Em atendimento à Circular n. 3.068, 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 Alta
Administração do Banco 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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Ativos FNE
No que se refere aos saldos totais de ativos do
FNE, ao final do exercício de 2018, observouse crescimento de 10,1% na comparação
com 2017, totalizando R$ 82,0 bilhões em
dezembro/2018, frente aos R$ 74,5 bilhões
em dezembro/2017.
Tabela 4B - Ativos FNE (R$ milhões)

Especificação

31.12.2017 31.12.2018

Disponibilidades
Totais

22.590,6

24.575,9

Relações
Interfinanceiras

2.394,8

2.549,9

49.505,9

54.910,5

Outros
Créditos

9,4

9,7

Outros Valores
e Bens

0,8

0,5

-

-

74.501,5

82.046,5

Operações
de Crédito

Permanente
Total

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Controle e Risco

O saldo das Disponibilidades Totais de recursos do FNE ao término
de 2018, alcançou a cifra de R$ 24.576 milhões, representando
um crescimento 8,8% em relação ao saldo existente no final
de 2017. Destes, R$ 19.744 milhões se referem ao saldo a
desembolsar relativo a operações de crédito já contratadas. As
referidas disponibilidades do FNE tiveram seu valor majorado
por conta dos ingressos de recursos oriundos da STN, conforme
determinação legal, de R$ 7.481 milhões (R$ 6.959 milhões em
2017) e dos reembolsos de operações de crédito, que no ano,
foram de R$ 13.115 milhões (R$ 11.437 milhões em 2017) Por
outro lado, destaca-se entre os eventos que contribuiram para
a redução desse saldo, o aumento do ritmo de desembolsos de
operações de crédito, que cresceu 46,3% em 2018, alcançando R$
17.310 milhões (R$ 11.833 milhões em 2017).

Patrimônio Líquido e Rentabilidade

O Banco do Nordeste apresentou um Patrimônio Líquido de R$ 4.182
milhões ao término do exercício de 2018. O Capital Social importava
em R$ 2.844 milhões representado por 86.371.464 ações escriturais
ordinárias, sem valor nominal, integralizadas. A rentabilidade sobre
o Patrimônio Líquido médio, no ano de 2018, foi de 19% a.a.

Índice de Adequação Patrimonial

Em relação ao cumprimento das regulamentações determinadas
pelo Banco Central do Brasil, relativas à estrutura de capital de
instituições financeiras, conhecidas em seu conjunto por Basileia
III, o Banco do Nordeste tem cumprido os requisitos mínimos de

capital estipulados, o que lhe garante uma margem para continuar
expandindo os seus negócios. Os detalhes da situação do Banco
frente a esses requerimentos, ao final do exercício de 2018, podem
ser vistos na Tabela 5.
Tabela 5 - Requerimentos Mínimos de Capital (R$ milhões)

Especificação

31.12.2017

31.12.2018

Patrimônio de Referência (PR)

6.300,0

6.541,7

. Nível I

4.115,7

4.279,9

. Nível II

2.184,3

2.261,8

39.615,6

47.553,2

Valor do RBAN

2.353,5

740,7

Margem sobre o ACP Requerido

1.243,6

535,1

Ativos Ponderados por Risco (RWA)

Índices de Basileia:
. Índice de Capital Principal
(Requerimento mínimo de 4,5%)
. Índice de Nível I
(Requerimento mínimo de 6,0%)
. Índice de Basileia (Requerimento
mínimo de 8,625%) (*)

10,39%

9,00%

10,39%

9,00%

15,90%

13,76%

. Índice de Basileia incluindo RBAN

15,01%

13,55%

(*) em dezembro/2017 o mínimo era 9,25%.
Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Controle e Risco
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Ao término de 2018, o Banco
apresentou um índice de Basileia
Amplo (incluindo o capital para
cobertura do RBAN) de 13,55% (15,01%
em 31.12.2017) e os índices de Nível I
e de Capital Principal ficaram, ambos,
em 9,00%. O PR apurado foi de R$ 6.542
milhões, o Nível I e o Capital Principal
apresentaram o mesmo valor de R$
4.280 milhões, enquanto os ativos
ponderados pelo risco (montante
RWA) totalizaram R$ 47.553 milhões.
A queda de 1,46 ponto percentual no
índice de Basileia Amplo e a de 1,39
ponto percentual nos índices de Nível
I e de Capital Principal decorreram,
preponderamente, da elevação do
passivo atuarial proveniente dos
benefícios pós-emprego, bem como
da elevação dos Ativos Ponderados
pelo Risco (RWA).

5.2 Desempenho Operacional
Volume de Contratações
O Banco do Nordeste contratou no ano de 2018 o montante de R$ 43,6 bilhões, em
quase 5 milhões de operacões de crédito. Esse resultado representa um crescimento
de 64,8% no valor contratado quando comparado ao ano anterior.
Os financiamentos de longo prazo, que englobam investimentos rurais, industriais,
agroindustriais, infraestrutura, comércio e serviços foram responsáveis por 75,7%
dos recursos contratados, somando R$ 33,0 bilhões em 577,0 mil operações.
Já os empréstimos de curto prazo, destinados ao Microcrédito Urbano (Crediamigo),
Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Capital de Giro, Cartão de Crédito, Conta
Garantida, Câmbio, e Desconto, atingiram o valor de R$ 10,6 bilhões com total de
4,4 milhões de operações.
Esses valores contratados representam um crescimento de 99,8% nos créditos de
longo prazo e 6,6% nos empréstimos de curto prazo, em relação ao ano de 2017,
conforme apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 - Contratações de Operações de Crédito (R$ milhões)

Tipo
Longo Prazo

2017
Quantidade

2018
Valor

Valor

Variação Valor

595.984

16.517,8

576.994

33.005,5

99,8%

Curto Prazo

4.283.540

9.923,0

4.402.348

10.581,4

6,6%

Total

4.879.524

26.440,8

4.979.342

43.586,9

64,8%

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Controle e Risco
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Quantidade

No que concerne aos empréstimos de curto prazo (Gráfico
1), os quais representaram 24,3% do volume contratado
em 2018 (R$ 10,6 bilhões), destacam-se o programa de
Crediamigo, que abrangeu 84,6% das contratações de curto
prazo, alcançando aproximadamente R$ 9,0 bilhões, e as
operações de Câmbio que somaram R$ 915,9 milhões (8,7%).
As contratações de longo prazo foram realizadas em sua quase
totalidade (98,9%) com recursos oriundos do FNE, totalizando
R$ 32,7 bilhões no ano, o que representou um crescimento de
104,5% em relação ao ano anterior.

Gráfico 1 - Contratações de Empréstimos de Curto Prazo em
2018 por Produto/Programa (R$ milhões)

Eficiência Operacional
O Banco do Nordeste apresentou, no ano de 2018, um índice de
eficiência operacional de 65,6%, caracterizado pela gestão das despesas
administrativas em relação ao conjunto da margem da intermediação
financeira e das receitas com prestação de serviços, o que representa
uma melhoria de 2,6 pontos percentuais em comparação ao exercício
anterior. As despesas administrativas, no exercício de 2018, apresentaram
um acréscimo de 3,4% em relação ao exercício anterior, representando
um volume adicional de R$ 106,3 milhões. O fator que mais contribuiu
foi o reajuste anual dos sálarios, que foi de 5,0%. No entanto, as demais
despesas administrativas, tiveram, no período, acréscimo de apenas
0,4%, mantendo-se no mesmo patamar do ano anterior, contribuindo,
desta forma, positivamente na eficiência operacional. Dentre as
reduções de despesas destacam-se: R$ 10,7 milhões em despesas
com Depreciação; R$ 8,6 milhões com Propaganda, Publicidade e
Publicações e; R$ 6,2 milhões em serviços de Comunicação. Já as
margens financeiras foram positivamente influenciadas pela redução
do nível de despesas com aprovisionamentos, pela recuperação de
créditos baixados como prejuízo, bem como pela elevação de 9,4%
nas Receitas de Prestação de Serviços, que alcançaram a cifra de R$ 2,5
bilhões, contribuindo, também, para a melhoria da eficiência.

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Controle e Risco
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Captação de Recursos
O Banco do Nordeste apresentou, em 31.12.2018, saldo de captação de recursos de R$
9,1 bilhões, aumento de 7,6% em relação ao saldo apresentado em dezembro/2017. Os
depósitos à vista apresentam um saldo de R$ 328,6 milhões em 31.12.2018, configurando
um incremento da ordem de 36,9% frente ao ano de 2017. Os depósitos a prazo totalizam
R$ 6,2 bilhões, elevação de 7,1% em relação ao ano anterior. No que concerne à Poupança,
na mesma posição, o Banco atingiu 2.433,8 milhões, portanto, houve um acréscimo de 6,9%
em relação ao ano anterior. O saldo das letras de crédito do agronegócio (LCA) apresentou
um decréscimo de 8,1%, decorrente principalmente da redução das captações no período.
Os valores de depósitos e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) de dezembro/2018 e
dezembro/2017 são descritos na Tabela 7.

Tabela 7 - Captações de Recursos 2018 (R$ milhões)

Captações
Depósitos à Vista

dez/17

dez/18

Variação

239,9

328,60

36,9%

Depósitos de Poupança

2.277,50

2.433,80

6,9%

Depósitos a Prazo

5.850,90

6.268,75

7,1%

176,5

162,28

-8,1%

8.544,80

9.193,43

7,6%

Letra de Crédito do Agronegócio
Total

Fonte: Banco do Nordeste - Diretoria de Planejamento e Diretoria Financeira e de Crédito
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Captação de recursos (R$ bi)

Distribuição e Gestão de
Fundos de Investimento
No ano de 2018, o patrimônio líquido dos fundos de
investimento alcançou o saldo de R$ 7.512,0 milhões,
um crescimento de 20,1% em relação ao final do ano de
2017. Na mesma posição, o Banco do Nordeste realizava a
gestão de 22 fundos de investimento, com 77.590 cotistas,
uma evolução de 9,8% em relação ao mesmo período de
2017. A receita com taxa de administração dos fundos de
investimento totalizou R$ 42,9 milhões no ano de 2018,
um incremento de 23,2% em relação ao ano de 2017.

Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor)

Programa de Crédito Fundiário

O Patrimônio Líquido do Finor atingiu, no exercício de 2018, o valor
de R$ 869,9 milhões, apresentando um decréscimo de 46,2% em
relação a 2017, em razão da constituição de reservas para aplicação
com base no Artigo 9º, da Lei n. 8.167/91, cujos controles, em razão
da insuficiência de recursos oriundos de incentivos fiscais, vinham
sendo efetuados de forma extracontábil. A receita com taxa de
administração sobre a carteira do Finor totalizou R$ 31,9 milhões no
mesmo período, um incremento de 149,7% em relação a 2017.

O programa Combate à Pobreza Rural é formado por dois
subprojetos: Subprojeto de Aquisição de Terras (SAT), que financia
a aquisição de imóvel rural, e o Subprojeto de Investimentos
Comunitários (SIC), que financia, de forma não reembolsável, os
investimentos comunitários complementares à associação de
agricultores contemplados com o SAT. 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.

5.3 Desempenho por Segmento

No exercício de 2018, foram realizadas 481 operações pelo SAT,
as quais somaram R$ 22,9 milhões e 14 contratos de repasse SIC
no montante de R$ 3,48 milhões. Pelo Programa de Consolidação
da Agricultura Familiar (CAF) foram contratadas 14 operações, no
valor de R$ 831,7 mil.

Agricultura Familiar
O Banco do Nordeste é o principal agente financeiro na
região Nordeste do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf ) com carteira ativa de R$
9,24 bilhões, e 1,8 milhão de operações.
Em 2018, foram 531,7 mil financiamentos contratados, no valor
total R$ 3,12 bilhões, o que representa 104% da meta estabelecida
para o período. Do montante aplicado, 74,2% compreendem
financiamentos no semiárido. Em comparação ao ano anterior,
verifica-se incremento de 9,5% no volume de recursos aplicados,
incluindo as operações realizadas pela metodologia Agroamigo
(Programa de Microcrédito Rural - Agroamigo).

Pequeno e Miniprodutor Rural
Em 2018, o segmento de Pequeno e Miniprodutor Rural (PMPR)
contratou 6.347 operações de crédito, o que representa um acréscimo
de 3,35% em relação às contratações realizadas no ano de 2017.
Os recursos aplicados, oriundos do FNE, correspondem a R$ 1,317
bilhão, superando a meta estabelecida para o período em 19,2%.
Das operações contratadas, 52% foram destinadas a custeio, 2%
comercialização e 46% investimento. Dentro da região semiárida
concentraram-se 47% das contratações.
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O ano foi marcado pela entrega de projetos e ações, destacando-se o Programa BNB Agro
Inovação, o desenvolvimento de aplicativo para captura de coordenadas geodésicas e a
entrega de plataforma que possibilita ao cliente a solicitação de cadastro, conta e login
por meio digital.

Contratações Pequeno e
Miniprodutor Rural (R$ bi)

Nesse contexto, o Banco do Nordeste age para promover o crescimento sustentável
na região Nordeste, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva,
geração de empregos e a melhoria de renda, por meio do apoio financeiro às atividades
agropecuárias, onde opera com a oferta de soluções financeiras abrangentes, na
simplificação e racionalização da concessão de crédito, além de programas de
desenvolvimento na sua região de atuação.

Microempreendedor Rural

O Banco do Nordeste foi pioneiro na concepção da metodologia própria de microfinança
rural, Agroamigo, lançado em 2005, considerando a importância da agricultura familiar
para a região de atuação, tendo inicialmente como público-alvo os agricultores familiares
enquadrados na faixa de menor renda do Pronaf. O Agroamigo atende os agricultores
familiares por meio de duas modalidades: o Agroamigo Crescer, voltado aos clientes do
Pronaf Grupo B e o Agroamigo Mais, para atendimento aos demais grupos do Pronaf, em
operações de até R$ 15 mil, exceto Grupos A e A/C.
Em 2018, foram financiados R$ 2,53 bilhões, com a contratação de 507 mil operações pelo
Agroamigo, o que representa um crescimento de 9% em relação aos valores contratados
em 2017. O Agroamigo atingiu uma carteira ativa de R$ 4,59 bilhões e mais de 1,35 milhão
de operações. Os valores e quantitativos realizados pelo Agroamigo estão contidos nas
informações relacionadas ao segmento Agricultura Familiar.
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Microempreendedor Rural

Microempreendedor Urbano

O Banco do Nordeste trabalha no segmento de microfinança urbana
por meio do Programa Crediamigo que desembolsou em 2018 o
valor de R$ 8,95 bilhões. A quantidade de desembolsos alcançou 4,24
milhões de operações. O Crediamigo possuía, ao final de 2018, 2,065
milhões de clientes com empréstimos ativos. A capacidade operacional
do Crediamigo apresentou a média de 16,6 mil desembolsos ao dia. A
inadimplência, representada pelos empréstimos em atraso superiores
a 90 dias em relação à carteira ativa, situou-se em 1,40%. Outra
importante participação do Crediamigo diz respeito à bancarização,
uma vez que o Programa abriu 414.257 contas correntes no decorrer
do ano de 2018. As contas correntes dos clientes do Crediamigo não
estão sujeitas à cobrança de tarifa.

Microempreendedor Urbano

Micro e Pequena Empresa (MPE)

Em 2018, o segmento de Micro e Pequena Empresa do Banco do Nordeste, que abrange as
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com faturamento bruto anual até
R$ 4,8 milhões, contratou o volume de R$ 2,9 bilhões em operações de crédito, totalizando
36.639 operações, englobando os três setores econômicos e as mais diversas atividades
constantes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Este número
representa um crescimento de 10,8% em relação às contratações realizadas no ano de 2017.

Contratações MPE (R$ bi)

Destaque-se o recorde histório de aplicação do FNE com Micro e Pequenas Empresas,
com um montante financiado de R$ 2,76 bilhões, 108 % da meta estabelecida para o
período. Outro fator de destaque foi a superação da meta FNE para Micro e Pequenas
Empresas em todos os Estados.
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O setor de comércio foi o principal beneficiado, sendo atendido
com R$ 1,460 bilhão em contratações, correspondendo a 52,9
% dos recursos do FNE aplicados pelo Banco do Nordeste neste
segmento. Na região do semiárido, que é um dos subespaços
prioritários da Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR), foram contratadas, somente com recursos do FNE,
14.256 operações, o que representa 53,3% do total de operações
efetivadas.

Corporate

Em 2018, o Banco do Nordeste intensificou a simplificação do
processo de crédito, com a adoção de medidas que objetivam
a melhoria do atendimento às MPE, como a implantação da
renovação automática para o FNE Giro e outras facilidades
oferecidas ao cliente, especialmente, no atendimento virtual:
simuladores de crédito, acesso App do Banco do Nordeste
usando a digital, cadastro e solicitação de crédito. Destaque-se o
lançamento do projeto piloto do Escritório Digital, inicialmente
em Fortaleza, oferencendo atendimento virtual ao cliente.

Em 2018, o Banco do Nordeste encerrou o exercício com 762 clientes Corporate,
segmentação que contempla as empresas com faturamento bruto anual superior
a R$ 400,0 milhões, além dos clientes com operações no âmbito da Infraestrutura e
sindicalizadas. Neste ano, o segmento contratou R$ 14,8 bilhões em operações com
recursos do FNE (inclusive operações de NE-Exportação), superando em 470% o volume
contratado no mesmo período de 2017. Do montante contratado pelo segmento em
2018, R$ 12,7 bilhões foram em operações de Infraestrutura, com foco em iniciativas nas
áreas estruturantes para o desenvolvimento regional, a exemplo de geração de energia,
principalmente eólica e fotovoltaica, distribuição e transmissão de energia, saneamento
básico e infraestrutura aeroportuária. Esse valor contratado foi aproximadamente 700%
maior que o valor aplicado nesse setor em 2017.

Contratações Corporate (R$ bi)

Em comparação com o desempenho do Banco em 2018, do montante histórico de R$ 32,6 bilhões investidos com recursos do FNE, 45,4%
foi contratado com clientes do segmento Corporate. Da meta estabelecida para o setor de Infraestrutura, o segmento Corporate realizou
87,8%, o que representou um percentual 260% maior em relação ao cumprimento da meta de 2017.
Com relação ao crédito de curto prazo, inclusive operações de câmbio, o segmento Corporate contratou o volume de R$ 758,4 milhões,
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correspondente a 54,2% do total contratado pelo Banco,
excetuando-se as operações de Crediamigo.

Agronegócio Pessoa Física
O Banco do Nordeste formula e executa políticas para o
desenvolvimento do Agronegócio, integrando aspectos
mercadológicos, tecnológicos, científicos, organizacionais e
ambientais na nossa Região.
Em 2018, o valor total das contratações de operações no
segmento Agronegócio foi de R$ 1,431 bilhão com recursos do
FNE, distribuídos em 574 operações. O montante corresponde a
113,6% da meta estabelecida para 2018.
Das operações contratadas, 70% foram destinadas a custeio, 9%
a comercialização e 21% a investimento. Assim como em PMPR, o
ano foi marcado pela entrega de projetos e ações, destacando-se
o Programa BNB Agro Inovação, o desenvolvimento de aplicativo
para captura de coordenadas geodésicas e a entrega de plataforma
que possibilita ao cliente a solicitação de cadastro, conta e login
por meio digital.

Pessoa Física
A estratégia de atuação do Banco para o segmento Pessoa Física
visa ao atendimento aos clientes consumidores de produtos e
serviços financeiros não enquadrados nos demais segmentos.
O segmento Pessoa Física encerrou o período com uma expansão

na base de clientes de 5% e saldo médio de R$ 222,8 milhões em
operações de Crédito Comercial. Com relação à Captação de Recursos,
a carteira de Pessoa Física concluiu o ano com saldo de R$ 1,8 bilhão.
Além disso, o ano de 2018 marcou a disponibilização de
financiamento estudantil (P-Fies) com recursos do FNE. Além
da implantação de estrutura para acolhimento do Programa, o
Banco formalizou 103 acordos de cooperação com mantenedoras
de instituições de ensino. No período, foram contratadas 231
operações, o que correspondeu a R$ 1,5 milhão em contratação
com fonte FNE.

Outra novidade para esse segmento é a possibilidade de
financiamento de sistemas de micro e minigeração distribuída
de energia também para Pessoa Física, por meio da linha FNE
Sol. Assim, o Banco do Nordeste cumpre seu papel de agente de
desenvolvimento, contribuindo com a sustentabilidade ambiental
da matriz energética da Região.

Governo
Os clientes do segmento Governo estão representados pelos
entes integrantes da administração pública, direta e indireta, com
todos os seus respectivos órgãos, com exceção das empresas
da administração pública indireta, categorizadas como “não
dependentes”, conforme legislação vigente. 2.102 clientes
atingiram um saldo médio de R$ 698,8 milhões em captação de
recursos e um saldo devedor de operações de crédito da ordem
de R$ 615,4 milhões.
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Empresarial
O segmento empresarial é composto por empresas de pequeno-médio, médio e grande portes,
abrangendo as pessoas jurídicas com faturamento anual superior a R$ 4,8 milhões até R$ 400,0
milhões. Ao final de 2018, o Banco alcançou o quantitativo de 10.058 clientes com perfil do
segmento empresarial, uma involução de 19,02% frente ao número apresentado no final de 2017,
em virtude da ampliação do limite de faturamento para as empresas consideradas MPE, de acordo
com a Lei Complementar n. 155/16.
Em 2018, as carteiras do segmento empresarial apresentaram os seguintes resultados:
contratações de crédito de curto prazo e comércio exterior no montante de R$ 881,78 milhões,
aproximadamente o mesmo valor do ano anterior; contratações de crédito de longo prazo,
incluindo operações com recursos do FNE no valor de R$ 8.885,08 milhões, alcançando um
desempenho 59% superior a 2017. A captação de recursos alcançou em 2018 R$ 3,3 bilhões, o
que representa um incremento de 13,79% em relação aos valores captados ao final do exercício
anterior.
As aplicações totais (com todas as fontes) no segmento empresarial em 2018 somaram R$9,77
bilhões, sendo: R$ 1,12 bilhão em Agronegócios; R$ 3,17 bilhões em Comércio e Serviços; R$ 1,74
bilhão em Indústria e R$ 3,73 bilhões em Infraestrutura.
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5.4 Recuperação de Crédito
O ano de 2018 veio com uma grande oportunidade de regularização de dívidas, em
particular para produtores rurais sofridos com as estiagens dos últimos anos, por
meio dos adventos das Leis nos 13.340/2016 e 13.606/2018.
Os valores auferidos em 2018 com a recuperação de crédito registraram o montante
de R$ 6,07 bilhões. Essas regularizações viabilizaram a marca histórica de recuperação
em espécie de R$ 963,28 milhões de crédito em atraso e prejuízo. No total, foram
regularizadas 219.649 operações, sendo 206.910 operações com a fonte FNE e 12.739
com fontes não FNE refletindo nos significativos números citados, o que demonstra
a efetividade das estratégias definidas pela Diretoria Executiva.
Coube ao Banco um forte e representativo esforço conjunto de suas equipes com
vistas à implementação de soluções simplificadoras de normas e processos em todos
os setores de comunicação aos produtores e, principalmente, das ações das Agências
e das Gerências de Reestruturação de Ativos com vistas a viabilizar o maior número
de renegociações possível, resgatando, dessa forma, a dignidade e cidadania dos
produtores dos diversos segmentos.
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA

6

A Governança no setor público é compreendida
como “um conjunto de mecanismos de liderança,
estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas
à condução de políticas públicas e à prestação de
serviços de interesse da sociedade” (disponível
em: http://www.tcu.gov.br/governanca).
Neste sentido, o Banco do Nordeste como entidade
da Administração Pública Indireta mantém, em sua
estrutura de Governança Corporativa, órgãos que
visam avaliar, direcionar e monitorar a sua gestão.
Nesta ordenação estão presentes o Conselho de
Administração – assessorado pelos Comitês de
Auditoria e de Remuneração e pela Auditoria Interna
– a Diretoria Executiva e uma Comissão de Ética.

A estrutura de Governança Corporativa do
Banco, disponível em https://www.bnb.
gov.br/estrutura-organizacional, está assim
apresentada:
• Assembleia Geral

• Conselho de Administração
• Diretoria Executiva
• Conselho Fiscal

• Comitê de Auditoria

• Comitê de Remuneração
• Auditoria Interna

• Controles Internos
• Comissão de Ética
• Auditoria Externa

A estrutura de governança do Banco está
definida em seu Estatuto Social, que é o
instrumento que regulamenta as relações
sociais dentro das companhias de capital
aberto, disponível na Internet em:
http://www.bnb.gov.br/estatuto-social

Além do próprio Estatuto Social, o Banco
dispõe dos Regimentos Internos da Diretoria
Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê

de Auditoria, como balizadores das ações e práticas de seus Colegiados Estatutários. Esses
documentos estão em harmonia com os demais normativos e leis vigentes e são importantes

instrumentos da Governança Corporativa, na medida em que fortalecem o processo decisório
e a dinâmica administrativa e operacional do Banco.
Nas relações institucionais estabelecidas pelo Banco, é observado o Código de Conduta
Ética do Banco do Nordeste, disponibilizado na Internet para todos os interessados. Esse

código se destaca como sendo o principal instrumento orientador da ética empresarial
na Instituição. Em consonância com dois valores básicos da Instituição, acesso e
transparência das informações, também está normalizada a arquitetura organizacional
do Banco, compreendendo suas unidades organizacionais, subordinação, atribuições,
organograma e distribuição do quantitativo de vagas. O Banco possui mecanismos
de gestão que adotam as melhores práticas de Governança Corporativa, garantindo
efetividade e independência na gestão dos riscos e controles internos.
Internamente, a política de tomada de decisões se dá de modo colegiado em todas as suas
unidades com o propósito de assegurar o fortalecimento e proporcionar maior segurança à
governança da Instituição. Para tanto, são utilizados comitês, subcomitês e comissões de nível
estratégico, que visam à mitigação dos riscos associados ao processo de tomada de decisão.

6.1 Auditoria
A Superintendência de Auditoria do Banco do Nordeste tem por propósito a
avaliação dos processos de gerenciamento de riscos, controles e governança,
visando adicionar valor à organização e reportar à alta administração a eficácia
do sistema de controle interno. Utiliza a metodologia de auditoria de processos
com foco em riscos, por meio da qual vem aprofundando o conhecimento
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dos processos corporativos, contribuindo com a melhoria das
estruturas de controle, de forma independente e objetiva.
Em 2018, a auditoria interna realizou trabalhos de avaliação, com
destaque para: Atendimento a Clientes, Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Capef ),
Contabilidade - Crédito Tributário, Controles Internos, Crédito
(Concessão, Administração e Recuperação), Contencioso Jurídico,

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE),
Gerenciamento de Capital, Gestão Integrada de Riscos, Segurança
Corporativa, Programa Estratégico, Gestão de Processos, Avaliar
e Gerenciar os Riscos de TI, Garantir a Segurança dos Sistemas,
Desenvolvimento e Gestão de Produtos e Serviços, Prevenção e
Combate à Lavagem de Dinheiro e Programa de Integridade.

6.2 Controles Internos
A Estrutura de Controles Internos do Banco do Nordeste tem como
pilares as boas práticas de governança corporativa; a integridade
das pessoas e seus valores éticos; o compromisso de seus
empregados em atuar com o foco nos objetivos empresariais e
transparência; estrutura organizacional que garanta a segregação
de funções e que possibilite a adequada delegação de autoridade
e de atribuições; além das políticas e práticas de gestão de riscos,
conformidade (compliance) e segurança da informação.
Os objetivos da Estrutura de Controles Internos no BNB
são: a) manter os riscos inerentes aos processos, produtos,
serviços e sistemas do Banco dentro dos limites das políticas
de gestão de riscos vigentes; b) testar e avaliar a aderência da
Instituição ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal,
às recomendações dos órgãos de supervisão e, quando
aplicáveis, aos códigos de ética e de conduta; c) monitorar o
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fluxo de informações para garantir a consistência na tomada
de decisão e da prestação de contas; e d) contribuir para a
otimização dos resultados empresariais.
No plano diretivo, a Diretoria Colegiada é o órgão gestor da
Estrutura de Controles Internos, tendo o Diretor de Controle
e Risco, como responsável perante a autoridade monetária
nacional, pela gestão de riscos, controles internos e compliance.
Os comitês de decisão e/ou de avaliação são também
componentes essenciais da estrutura de gestão de controles
e riscos, especializados que são para diversas naturezas de
assuntos. Acrescenta-se aos diversos comitês especializados,
o Comitê de Integridade e Ética do Banco que tem como
atribuição, dentre outras, coordenar a aplicação da Política de
Integridade do Banco, determinando a adoção de providências

e de ações necessárias para o aprimoramento dos mecanismos do
Programa de Integridade da Instituição.

de controladoria, planejamento tributário e orçamento, bem como
melhor adequação das atividades referentes à gestão contábil-

A Comissão de Ética do Banco do Nordeste também exerce
importante papel de apoio à Estrutura de Controles Internos,
pois tem como atribuição promover o Código de Conduta Ética
e representar o cidadão (cliente ou não) dentro do ambiente
empresarial, inclusive mediando conflitos e atuando para a melhoria
dos processos internos da Instituição.

financeira dos recursos do FNE.

Integra, ainda, a Estrutura de Controles Internos do Banco do Nordeste, o
conjunto de políticas, normas e procedimentos que servem à formalização
de decisões e ações administrativas, como também de orientação para
a execução das atividades nos diferentes níveis da organização e que
estão disponíveis ao amplo acesso dos empregados da Instituição.

A segregação de funções também é outro diferencial. É aplicada
com o intuito de atender aos princípios e às boas práticas de
governança corporativa e às exigências da regulação, sem prejuízo
da integração dos processos, cabendo, nesse sentido, destacar
que: a) a gestão dos recursos de terceiros encontra-se totalmente
apartada das ações de gerenciamento dos recursos do Banco; b) as
atividades de controle de operações de crédito são desenvolvidas
em ambiente distinto e independente da área de negócios; c) as
funções de avaliação de risco são segregadas daquelas afetas à
concessão do crédito; d) a elaboração / renovação dos cadastros dos
clientes, instrução das propostas de concessão e de renegociação
de créditos são apartadas da área de negócios; e) as atividades de
tesouraria do Banco estão separadas das atividades de gestão de

Ao elaborar e publicar em 2018 as Políticas de Partes Relacionadas,
de Proteção ao Denunciante, de Divulgação de Informações sobre
Ato ou Fato Revelantes e de Participações Societárias, o Banco do
Nordeste reforçou ainda mais o compromisso com a governança,
conformidade de seus processos e com a integridade de suas
operações junto ao seu corpo de empregados, às autoridades
constituídas, aos seus clientes e com a sociedade em geral.

Fundos de Investimento; e f ) as atividades de criação de modelos e
métodos para gestão dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez e
operacional estão separadas das atividades de gestão dos negócios.
As atividades de controladoria e de contabilidade também estão
segregadas, possibilitando melhor repartição quanto às funções

Os indicadores de conformidade (IMC-Produto) das operações do
BNB avançaram ainda mais, saindo de uma média de 95% em 2017
para 97% no exercício de 2018. O resultado ratifica a orientação
empresarial da administração do BNB de realizar negócios de forma
íntegra, sustentável e rentável.
O conjunto de todas as políticas e diretrizes orientam o Banco do

Nordeste pela transparência de seus atos com os acionistas, o mercado
e a sociedade, pelo cumprimento das leis, normas e regulamentos do
sistema financeiro nacional e pela gestão institucional efetivada em
modelos que garantam o cumprimento da missão, a continuidade da
organização e a geração de resultados favoráveis e sustentáveis.
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GESTÃO DE RISCOS

A Política Corporativa de Gestão de Riscos do Banco do
Nordeste contempla orientações e diretrizes para as
atividades relacionadas a gestão contínua e integrada dos
riscos de crédito, operacional, de mercado, de variação
da taxa de juros da carteira bancária – IRRBB, de liquidez
e socioambiental. Referidos riscos são considerados
relevantes pelo Banco do Nordeste em função do seu
potencial de impacto no alcance dos objetivos estratégicos
da Instituição. A visão geral da Política Corporativa de
gestão de riscos do Banco é apresentada na Figura 1.

7

A estrutura organizacional de gerenciamento
de riscos apresenta-se unificada no nível
estratégico e específica no nível das unidades
negociais e de suporte, observando o princípio
da segregação das atividades.
O processo de gestão de riscos do Banco do
Nordeste fundamenta-se na observação da
legislação vigente, na adoção das boas práticas
de mercado e no uso de modelos metodológicos
definidos e documentados, passíveis de serem
testados quanto à consistência, confiabilidade e
transparência dos resultados.
A estrutura de gerenciamento de riscos do
Banco do Nordeste é compatível com o nível
de apetite a risco, natureza e complexidade
dos produtos, serviços, atividades, processos e
sistemas da Instituição, ampara a governança
da empresa como parte integrante do seu
Sistema de Controles Internos e funciona como
instrumento que contribui para o alcance dos
objetivos estratégicos planejados.

Na gestão dos riscos, destacam-se os seguintes procedimentos:

Risco de Crédito:
• Utilização de modelo próprio de gestão de risco de crédito, incluindo a
classificação de riscos das operações de crédito, cálculo e contabilização da
provisão para créditos de liquidação duvidosa;
• Monitoramento de limites máximos de exposição por cliente dos setores público
e privado;
• Monitoramento do risco de concentração da Carteira de Crédito;
• Realização de teste de estresse da carteira de crédito; e
• Monitoramento do risco de crédito da carteira dos fundos de investimentos sob
gestão do Banco;

Risco Operacional:
• Identificação de riscos operacionais nos processos da instituição;
• Aplicação da Autoavaliação de Riscos e Controles nos Processos de negócios e
de suporte da Instituição;
• Qualificação de eventos de perdas operacionais, observando a Arquitetura
Organizacional vigente;
• Realização do cálculo da Parcela de Alocação de Capital – Modelo Básico BIA;
• Disponibilização e Acompanhamento de Curso de Gestão de Riscos Operacionais
na CVA; e
• Acompanhamento da Implementação do Plano de Providências – Ações
Mitigadoras de riscos operacionais nos processos da Instituição.
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Riscos de Mercado
e de Liquidez:

Risco Socioambiental:

• Cálculo do valor das exposições ao risco
de mercado no Banco;
• Cálculo das parcelas de risco de mercado
referentes aos ativos ponderados pelo
risco (RWA) e do risco de variação das
taxas de juros da carteira bancária (IRRBB),
utilizadas no cálculo do requerimento
mínimo de capital;
• Monitoramento dos
liquidez do Banco;

indicadores

• Observância das legislações federal, estadual e municipal vigentes relacionadas aos aspectos
socioambientais;
• Estabelecimento de política de responsabilidade socioambiental expressa e integrante do
arcabouço normativo da instituição; e
• Adoção de ações preventivas definidas nos processos e produtos que estão sujeitos ao risco
socioambiental como mecanismos de mitigação deste risco.
Figura 1 - Visão Geral da Política de Gestão de Riscos do Banco do Nordeste

de

• Controle diário das exposições e limites
dos recursos gerenciados pela tesouraria;
• Elaboração dos ajustes prudenciais ao
apreçamento de ativos do BNB, conforme
regulamentação do Banco Central;
• Monitoramento dos riscos de mercado
e liquidez das carteiras de fundos de
investimentos sob a gestão do Banco do
Nordeste; e
• Realização de testes de estresse, análises
de sensibilidade e testes de aderência dos
modelos utilizados na gestão de riscos de
mercado e liquidez;

Fonte: Banco do Nordeste – Diretoria de Controle e Risco
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Em 2018, com a entrada em vigor da Resolução n. 4.557, do Conselho Monetário Nacional,
o Banco implementou várias medidas com o objetivo de se tornar aderente à legislação em
vigor e em linha com as melhores práticas de Governança Corporativa e de Gestão de Riscos.
Dentre essas medidas, destacam-se:
• Alteração no Estatuto do Banco:
• Novas atribuições para o
Conselho de Administração;
• Criação do Comitê de
Riscos e de Capital;
• Definição do Chief Risk Office (CRO);
• Revisão da estrutura de
Gerenciamento de Riscos e
de Capital da Instituição;
• Criação da Declaração de Apetite
por Riscos (RAS) da instituição;
• Atualização da Política Corporativa
de Gestão de Riscos em
observância ao disposto na nova
legislação vigente e na RAS;

• Implantação de novas
sistemáticas de cálculo;
• Risco de crédito (perda esperada);
• Riscos de taxa de juros da
carteira bancária (IRRBB) com

base em modelos de variação
de valor econômico (∆ EVE) e
de variação de resultado na
intermediação financeira (∆ NII);

• Teste de estresse integrado;
• Reportes periódicos tempestivos
para a superior administração;
• Criação da Política de Gestão de
Continuidade de Negócios; e
• Atualização do Plano de
Contingência de Liquidez.
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RELACIONAMENTOS

8

8.1 Relacionamento com cliente
O Banco do Nordeste, visando proporcionar melhor
atendimento ao cliente e consolidar a imagem institucional
de credibilidade, segurança e competência, presta
atendimento à luz de sua política de relacionamento com
clientes, consoante Resolução n. 4.539/2016 do CMN.
O Centro de Relacionamento com Clientes e de Informação
ao Cidadão realizou 4.340.737 atendimentos em 2018,
sendo: 368.709 atendimentos por telefone (SAC e CAC);
129.784 por canais multimeios (SIC, e-mail, redes sociais,
consumidor.gov, sítios de reclamações); 67.248 2ª via
de boletos emitidos, a pedido dos clientes; 3.774.996
atendimentos ativos incluindo: orientação empresarial para
negócios, cobranças de administração de crédito e seguros,
monitoramento de oportunidades de relacionamento e
negócios, monitoramento de segurança bancária, renovação
de seguros e realização de pesquisas de satisfação e
campanhas institucionais.
Cabe evidenciar que o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC),
criado pela Lei de Acesso à Informação, presta atendimento
por transparência ativa (disponível em http://www.bnb.gov.
br/acesso-a-informacao) e transparência passiva (disponível
em http://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao/servicode-informacao-ao-cidadao-sic).

Ouvidoria
A Ouvidoria é a última instância de atendimento às reclamações
dos clientes e usuários de seus produtos e serviços, e dos cidadãos
em geral. É o principal canal de comunicação para a recepção de
denúncias, sejam provenientes do público externo ou interno,
que são registradas e encaminhadas à Auditoria Interna para
análise e apuração. Recebe sugestões e elogios sobre todos os
aspectos que permeiam as atividades da Instituição, sempre em
busca da excelência no atendimento aos produtos e serviços
oferecidos pelo Banco do Nordeste. A Ouvidoria funciona como
canal de mediação de conflitos entre o público e a Instituição, e
contribui na melhoria e na correção de deficiências em processos,
produtos e serviços, a partir da emissão de ‘Recomendações de
Ouvidoria’ para as demais áreas do Banco, com base na análise
de todas as manifestações recebidas.
De acordo com o Banco Central, em 2018, o Banco do Nordeste
manteve-se como a Instituição Financeira com o menor número
de reclamações junto àquela autarquia, dentre os bancos com
mais de 4 milhões de clientes. O ranking é formado a partir

das demandas registradas pelo público e considera bancos
comerciais, múltiplos, cooperativos, de investimento, filiais dos
bancos estrangeiros, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento (SCFI) e administradoras de
consórcio. Nos resultados do Ranking de Qualidade de Ouvidorias
dos três primeiros trimestres de 2018, também divulgado pelo
Banco Central, a Ouvidoria do Banco do Nordeste figurou na
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primeira colocação, tendo atingido a nota máxima de cinco
no 3º trimestre do ano. Este ranking objetiva disponibilizar
à sociedade informações qualitativas sobre o desempenho
das ouvidorias das instituições financeiras.

A Ouvidoria conduziu a implantação do Portal BNB
Transparente (https://www.bnb.gov.br/bnb-transparente),
sendo a Unidade responsável pela sua monitoração e
proposição de aperfeiçoamentos. O portal visa permitir o
acesso às informações de interesse social sobre o Banco,
tais como investimentos sociais e culturais, financiamentos e
pesquisas e contratos administrativos, bem como dados de
contratações de operações de crédito lastreadas pelo FNE
e outros recursos públicos. No portal, são disponibilizadas
informações estatísticas dessas operações por meio de
painéis interativos pelos quais podem ser obtidos mapas
e gráficos, e também é possível obter informações sobre
operações específicas, a partir do nome ou CNPJ/CPF do
cliente tomador do crédito.
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8.2 Experiência Digital e
Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC)
A estrutura da experiência do cliente envolve os canais
tradicionais de atendimento ao cliente e às novas
interfaces digitais. A experiência digital do cliente tem o
foco no futuro, inclui serviços de interface de interação
com o usuário, a otimização de processos dos sistemas
responsáveis pelas regras de negócios e webservices.

A Superintendência de Tecnologia da Informação (TI)
do Banco tem buscado formas de melhor atender às
crescentes demandas das áreas de negócio, e tem cada
vez mais direcionado esforços para o desenvolvimento
de tecnologias de digitalização dos produtos e serviços
(digital banking). Com relação a novos canais eletrônicos,
foi concluído o compartilhamento com as lotéricas
da Caixa Econômica, possibilitando a realização de
consulta de saldo, pagamento de boletos e saques. Este
compartilhamento aumentou a capilaridade do BNB,
melhorando o serviço para os clientes e reduzindo as
filas nas agências do Banco. Além do mais, foi liberado no
final de 2018 o correspondente bancário Saque e Pague,
no qual clientes também podem realizar transações de
saque, saldo e pagamentos (reembolso). A eficiência dos
investimentos em TI é otimizada com foco na redução
dos custos das operações de crédito e microcrédito, e no
aumento do uso de canais eletrônicos. Como resultado
do contínuo investimento do Banco na melhoria da
experiência digital do cliente pode-se destacar que, em
2018, 48% do volume de transações do Banco foram
realizadas em canais digitais (24% em internet banking e
24% em mobile banking).

8.3 Relacionamento com
sociedade
Patrocínio - As ações de patrocínio conciliam diretrizes do
Governo Federal com interesses institucionais e mercadológicos,
visando ampliar relacionamentos, divulgar produtos, incrementar
negócios e fortalecer a marca. Em 2018, foram destinados R$ 8,7
milhões a 283 projetos, dos quais 43 culturais e 240 de cunho
institucional-mercadológico. Do total de recursos aplicados, 37%
tiveram fonte em leis de incentivo fiscal.
Cultura - O Banco do Nordeste compreende a cultura como
parte da política integrante do desenvolvimento do Nordeste.
Nesse sentido, adota as diretrizes de democratização do acesso
às manifestações artístico-culturais, apoio à produção, fruição,

circulação e formação artístico-cultural. Seus três centros culturais
(Fortaleza e Cariri, no Ceará, e Sousa, na Paraíba) oferecem à
comunidade um espaço democrático de acessibilidade aos
diversos campos em artes, mediante realização de programação
artístico-cultural gratuita. Assim, o Banco promove a formação de
público e movimenta profissionais da cultura em âmbito local,
regional e nacional. Em 2018, os eventos culturais alcançaram
público estimado de 520 mil pessoas, que participaram de eventos
em artes cênicas, artes visuais, cinema, literatura, música, oficina
de formação, artes para o público infantil e tradição cultural.
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8.4 Relacionamento com
empregados
O Banco do Nordeste encerrou 2018 com 7.005 empregados, 193 Bolsistas de Nível Médio, 683 Bolsistas de
Nível Superior e 479 Jovens Aprendizes em seu quadro.
O Banco do Nordeste foi reconhecido como a sexta melhor empresa para trabalhar no Brasil, conforme segundo
maior site de empregos do mundo, Indeed.
Em 2018, lançou o Programa de Incentivo ao Desligamento - PID buscando proporcionar condições ao
desligamento de empregados que completaram tempo para aposentadoria pelo INSS em 31.12.2017,
possibilitando desligarem-se do Banco do Nordeste em condições que permitam uma melhor transição
para a situação de aposentado. Tal medida também proporcionará uma renovação do quadro de pessoal e a
otimização de despesas.
O Banco implantou o Programa Limiar que objetiva preparar para o “pós-carreira” todos os colaboradores que
são elegíveis à aposentadoria, colaborando com um processo de transição orientada e reforçando a importância
da qualidade de vida e possibilidade de novas fontes de realização.
Foi instituído o Programa Domingo Saudável, integrado à política de Saúde e Qualidade do Trabalho. O
evento reuniu em torno de um mil participantes/colaboradores juntamente com suas famílias para um dia de
integração e cuidados com a saúde.
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O Banco realizou concurso público para os cargos de Analista Bancário (nível médio) e Especialista Técnico
- Analista de Sistemas (nível superior). Foram oferecidas 700 vagas (200 para nível superior e 500 para nível
médio), sendo 08 para preenchimento imediato (04 para cada cargo) e 692 para a formação de cadastro de
reserva. Foram convocados, ainda, 144 candidatos do concurso para Analista Bancário, realizado em 2014.
Durante o ano de 2018, foram estruturados 6 Bancos de Sucessão, sendo 5 de Administradores, com 158
componentes e 45 designações e 1 de Auditores, com 40 componentes e 01 designação.
Retomou o símbolo de reconhecimento “Comenda Escudo BNB”, com a entrega de bóton para 909
empregados, estendendo o reconhecimento para os empregados com 40 anos de empresa.
Em 2018, o programa de Educação Formal ofertou 138 novas oportunidades, das quais 28 para programas
de graduação, 100 para especialização e 10 para mestrados.
Nesse mesmo período, foram realizadas 27.444 oportunidades de treinamento, das quais 4.734 (17,2%) na
modalidade presencial e 22.710 (82,8%) ofertadas à distância, contemplando 83,6% do quadro funcional
do Banco.
Em relação à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD), exigência do Banco Central, o Banco do
Nordeste capacitou e/ou reciclou 99,67% dos seus empregados.
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ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA
MÉDICA DOS
EMPREGADOS

9

9.1 Camed

A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (Camed Saude), criada em 1979, é
integrante do Grupo Camed, em conjunto com a Camed Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e a Creche
Paulo VI. A Camed Saúde dispõe de uma carteira de 37.773 beneficiários e está presente na região Nordeste, no
norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São
Paulo. Nos demais Estados, os beneficiários da Camed são atendidos por meio de Convênios de Reciprocidades
com outras operadoras de planos de saúde.
Em 2018, o resultado da Camed Saúde foi superavitário em R$ 23,5 milhões, conforme apresentado na Tabela
8. Esse resultado foi superior ao ano de 2017 em 3.257%, em função principalmente dos custos com serviços
médicos, hospitalares, odontológicos e afins terem crescido apenas 0,32% em 2018, enquanto que em 2017
cresceu 18% em relação ao ano anterior. Ao longo do exercício, a administração da Entidade implantou medidas
para o equilíbrio econômico-financeiro, trabalhando na racionalização de despesas administrativas, na redução
do custo assistencial e na incorporação de outras receitas como por exemplo as decorrentes da participação
societária em outras empresas, além do ajuste anual nas mensalidades e taxas para os planos Natural e Família.
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Tabela 8 - Desempenho Econômico da Camed Saúde (R$ milhões)

Captações

Acumulado Acumulado
(A/B) - 1 (A-B)
2017 (B)
2018 (A)

Receitas Totais

240,3

273,4

14%

33,1

Despesas Totais

239,6

249,9

4%

10,3

0,7

23,5

3.257%

22,8

Resultado

Fonte: Camed - Gerência de Controladoria da Camed

Já a Camed Corretora está presente, principalmente, nas
localidades de atuação do Banco do Nordeste, por intermédio
de suas Agências, e encerra o ano de 2018 com um resultado
positivo de R$ 8,5 milhões, representando um crescimento de
37% em relação ao exercício anterior, conforme apresentado
na Tabela 9. Esse resultado foi impulsionado pelo crescimento
da venda de seguros realizados na base de negócios de
crédito do Banco do Nordeste, aumentando as receitas de
comissão de R$ 41 milhões em 2017 para R$ 49 milhões em
2018, representando um crescimento de 23% no ano.

Tabela 9 - Desempenho Econômico da Camed Corretora (R$milhões)

Captações

Acumulado
2017 (B)

Acumulado
(A/B) - 1 (A-B)
2018 (A)

Receitas Totais

43,9

50,9

16%

7,0

Despesas Totais

37,7

42,4

12%

4,7

6,2

8,5

37%

2,3

Resultado

Fonte: Camed - Gerência de Controladoria da Camed
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9.2 Capef

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste (Capef) é uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar (EFPC), criada em 1967, que administra um patrimônio de R$ 4,57 bilhões na posição de 31.12.2018.
A Capef possui 12.284 participantes e beneficiários assistidos. Estes participantes estão agrupados em dois planos
previdenciários: um de benefício definido - Plano BD, plano fechado para ingresso de novos participantes, e outro
de contribuição variável - Plano CV I, criado em 2010.
O Plano BD encerrou 2018 com 1.514 participantes ativos, 3.732 aposentados e 1.277 pensionistas e obteve, nesse
ano de 2018, uma rentabilidade de 11,97% equivalente a 131,25% da sua meta atuarial de 9,12% (INPC + 5,50% ao
ano).
O Plano CV I é um plano que está em fase de acumulação de reservas. Em 2018, esse plano obteve uma rentabilidade
de 12,75% equivalente a 138,74% de sua meta atuarial de 9,19% (IPCA + 5,25% ao ano). Este plano encerrou o ano
com 5.531 participantes ativos, 191 aposentados e 39 pensionistas.
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INFORMAÇÕES
LEGAIS
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Em referência à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n. 381/03,
de 14.01.2003, o Banco do Nordeste informa que a Ernst & Young Auditores
Independentes S/S, contratada como Auditoria Externa, não prestou, no exercício
de 2018, quaisquer serviços que não fossem de auditoria externa.
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