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O BnB de que a Sociedade Precisa

Interrelações

Desenvolvimento Estado
Políticas, 

Estratégias e 
Mecanismos



Qual é a Sociedade que se está
falando?

• Área Geográfica

– Nordeste + Nortes de MG e do ES

• Segmentos Produtivos (Beneficiários do Crédito?)

– Rural(+Agricultura Familiar) + Industrial (Mineral 
+Turismo) + Agroindustrial ....+ Comércio & Serviços 
+ Infraestrutura

• Sociedade em Geral (organizada, inclusive fora da região?)

• Classe Política (inclusive fora da região?)

• Trabalhadores do BNB/Sindicatos/Confederações/Centrais



O que é o BNB (1)?

• Lei de Criação (1952):
– Art 8º O Banco do Nordeste do Brasil prestará

assistência, mediante empréstimo, a 
empreendimentos de caráter reprodutivo, na 
área do Polígono das Sêcas

– Seca + Recursos Estáveis � Estruturar a 
Economia



O que é o BNB (2)?

• Estatuto Social:

– Art. 1º. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), Banco de 
Desenvolvimento criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19 de 
julho de 1952, pessoa jurídica de direito privado, é uma 
Instituição Financeira Múltipla, organizada sob a forma de 
sociedade anônima aberta, de economia mista, regendo-se 
pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais e 
normativas que lhe forem aplicáveis e com prazo de duração 
indeterminado. 

– Art. 3º. O Banco tem por objeto social a promoção do 
desenvolvimento e a circulação de bens por meio da prestação 
de assistência financeira, de serviços, técnica e de capacitação 
a empreendimentos de interesse econômico e social.



O que é o BNB (3)?
• FNE:

– CF/88: Art. 159, c) três por cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo das Regiões NO, NE e CO, 
através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 
acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 
assegurada ao semiárido do NE a metade dos recursos destinados 
à Região, na forma que a lei estabelecer;

– Lei 7.827/89: Art. 2° Os Fundos Constitucionais de 
Financiamento do NO, NE e CO têm por objetivo contribuir para 
o desenvolvimento econômico e social das regiões NO, NE e 
CO, através das instituições financeiras federais de caráter 
regional, mediante a execução de programas de financiamento 
aos setores produtivos, em consonância com os respectivos 
planos regionais de desenvolvimento. 



O que é o BNB (4)?
• Missão:

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

• Visão

– Ser referência como agente indutor do 
desenvolvimento sustentável da Região Nordeste.



Banco de Desenvolvimento

• Instituição financeira 
pública não federal que tem 
como objetivo precípuo de 
proporcionar o suprimento 
oportuno e adequado dos 
recursos necessários ao 
financiamento, em médio e 
longo prazo, de programas e 
projetos que visem a 
promover o 
desenvolvimento econômico 
e social do respectivo estado 
onde tenha sede, cabendo-
lhe apoiar prioritariamente o 
setor privado.

Banco Múltiplo

• Instituição financeira privada ou 
pública que realiza as operações 
ativas, passivas e acessórias das 
diversas instituições financeiras, 
por intermédio das seguintes 
carteiras: comercial, de 
investimento e/ou de 
desenvolvimento, de crédito 
imobiliário, de arrendamento 
mercantil e de crédito, 
financiamento e investimento. 
Essas operações estão sujeitas às 
mesmas normas legais e 
regulamentares aplicáveis às 
instituições singulares 
correspondentes às suas carteiras.



Como  vê o Nordeste?

O Nordeste está uma beleza?

• Transnordestina

• Transposição do São Francisco

• 4 sedes da Copa do Mundo

• Refinarias

• Fábricas de Automóveis

• Incentivos Fiscais

• Crescimento do PIB > q Brasil 
de 1960-1990

• 2º maior crescimento do 
rendimento médio per capita 
de 2003 a 2008

Por um Nordeste Melhor!

• Participação PIB Brasil 
desde 1960 ± 13%

• Participação Renda per 
Capita Brasil ± 50% 

• Região com > participação 
no Bolsa Família

• Região com maior número 
na pobreza extrema

• + 1 Projeto de Anistia no 
Congresso: Fruticultores 
Petrolina/Juazeiro



Como Vê o BNB?

O BNB está bem?

• Tendência crescente e 
recordes de aplicação FNE a 
partir de 2003

• Tendência crescente e 
recordes de aplicação total 
no Banco desde 2003

• Melhor programa 
Microcrédito América 
Latina

• Reconhecimento MDA ao 
Programa AgroAmigo

O BNB precisa Melhorar!

• Atraso tecnológico

• Terceirização

• Tráfico de influência? Denúncias

• Altas funções? Barganhas Políticas

• Fiscalizações do TCU/CGU ? 
Achados + Investigação da PF

• Processo de crédito: Deficiente

• Não atendimento da 
Programação do FNE + PNDR 
+ Direcionamentos 
constitucionais e legais



Relatório TCU 2010
• “Se a programação (do FNE) falha em sua tarefa 

principal de exprimir a aplicação de recursos 
do FNE de forma a atender os aspectos 
políticos (das Políticas) de desenvolvimento 
regional e de redução das desigualdades 
regionais, a face comercial do BNB pode 
sobrepujar a face de banco de 
desenvolvimento, agente financeiro de um 
fundo constitucional, voltado para o 
desenvolvimento regional e para a redução das 
desigualdades regionais”.



No contexto Nordeste quais as 
reflexões?

• Tem que ter um Projeto Nacional de 
Desenvolvimento?

• As regiões devem ter os seus papéis definidos nesse 
Projeto?

• Tem que ter um Plano Regional de Desenvolvimento?

• Seria necessário um órgão de Planejamento Regional  
(Sudene) estruturado?

• Os órgãos de apoio ao desenvolvimento (BnB, Chesf, 
Codevasf, Dnocs) devem ser fortalecidos?

• Devem existir mecanismos democráticos de 
participação do Nordeste (Sociedade) no Processo?



No contexto BNB quais as reflexões?

• Projeto Nordeste Cidadania (1996)

• Proposta de Banco de Desenvolvimento (2003)

• Por um Nordeste Melhor (2006)

• Perfil de Gestores do BNB (2006)

• Projeto de Mobilização Político-Social pelo 
Desenvolvimento Regional (2007)

• Semanas “Por um Nordeste Melhor e pela valorização dos 
trabalhadores” desde 2008 

• Carta Compromisso com o Desenvolvimento Regional 
(2010) (Incluso perfil de gestores e que o Presidente do 
Banco seja escolha direta da Presidenta Dilma)

• Carta de Fortaleza – 25 anos da AFBNB (2011)



Grandes Questões Político-
Institucionais

• Participação das Instituições Federais, de todos os níveis, em especial o BNB, 
na formulação de políticas públicas para a região nordestina e área de 
atuação do FNE, resgatando o planejamento institucional, de cooperação e 
integração institucional, na região, com a participação das entidades sindicais e 
organizações sociais.

• Democratizar a criação do Plano de Desenvolvimento Regional, a ser 
elaborado pela SUDENE, com incentivos, de base, às formas cooperativas e à
economia solidária, e em especial, à integração de políticas públicas, de forma 
a possibilitar maior controle social dos recursos a serem aplicados.

• Estimular a democratização do crédito para o desenvolvimento, e a 
ampliação do seu acesso em todos os municípios do Nordeste e da área de 
atuação do FNE, por meio de estratégias e metodologias inovadoras, com 
apoio das cooperativas de crédito.

• Regulamentar o artigo 192, da CF 1988, garantindo o fortalecimento das 
instituições financeiras de caráter regional, por meio da  democratização e 
regionalização do orçamento público federal.



Grandes Questões Organizacionais e das 
Relações de Trabalho

• Quatro eixos principais da AÇÃO INSTITUCIONAL:

– Aumento do Capital Social; Aumento da capilaridade; 
Ampliação das Fontes de Recursos e VALORIZAÇÃO DOS 
TRABALHADORES DO BNB.

Gestão Estratégica de Desenvolvimento do BNB

Gestão Estratégica de Recursos Humanos e 
Organizacionais do BNB

Blindagens
Força

 políti
co

-
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nica



No BNB que o Nordeste precisa  deve ter

Análise de Revés Estratégico



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Atenção aos Balões de Ensaios



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Ações Político-Institucionais Estratégicas



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Estudo sobre Questões Estratégicas



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Transparência e Meritocracia



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Ética, Democracia e Justiça 



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Moral



No BNB que o Nordeste precisa deve ter

Respeito aos Trabalhadores



• “Não há solução para o Brasil sem 
solução para o Nordeste; e não há
solução para o Nordeste sem solução 
para o semiárido.”

Projeto Nordeste - SAE


