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Competência da CGU 
 

Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas 

atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam 

atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à 

prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência 

da gestão no âmbito da administração pública federal. 

Avaliação da Integridade  

nas empresas estatais 

 

A CGU tem exercido papel de protagonismo no incentivo da adoção de medidas de 

integridade pelas empresas públicas e privadas, reconhecendo boas práticas e buscando o diálogo 

e parceria para promover ações voltadas à prevenção da corrupção. 

Em 2014, entrou em vigor a Lei nº 12.846/2013, a qual estabelece que empresas, 

fundações e associações passarão a responder civil e administrativamente por atos lesivos 

praticados em seu interesse ou benefício que causarem prejuízos ao patrimônio público ou 

infringirem princípios da administração pública ou compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil.  

A referida norma atribuiu reconhecimento legal à importância da existência de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de 

irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética nas instituições. 

Por meio da avaliação de integridade, a CGU busca conhecer o estágio evolutivo em que 

se encontram as empresas estatais em termos de políticas e procedimentos relacionados à ética e 

integridade. Essa avaliação permite que a CGU classifique o grau de maturidade do programa de 

integridade da companhia em: Inexistente, Básico, Intermediário, Aprimorado e Avançado (vide 

anexo I deste Relatório). Para fins deste trabalho, as políticas e medidas de integridade adotadas 

pelas empresas são avaliadas sob três aspectos: existência, qualidade e efetividade. 

A partir das fragilidades e das oportunidades de melhoria identificadas, a empresa estatal 

deverá elaborar plano de ação com vistas a promover o aprimoramento de seus mecanismos de 

integridade. O desdobramento desse plano de ação será monitorado pela CGU.  

Destaca-se que os resultados dessa ação de controle piloto também serão utilizados pela 

CGU para a avaliação e o aperfeiçoamento da metodologia de avaliação da integridade recém-

desenvolvida pelo órgão.  
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Sumário-Executivo 
 
 

Objetivo da Avaliação 

Avaliar as medidas de integridade existentes no Banco do Nordeste do Brasil S.A. e 

promover o seu aprimoramento, com a finalidade de diminuir o risco de corrupção e fraudes, 

bem como aumentar a capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham a 

ocorrer. 

Temas avaliados 

Foram realizadas análises relativas aos seguintes temas: 

 

 Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado 

pelo apoio visível e inequívoco ao programa. 

 Padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos. 

 Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos. 

 Treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de integridade. 

 Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade. 

 Registros e controles contábeis que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de 

relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. 

 Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do 

programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento. 

 Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e 

terceiros, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé. 

 Aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade. 

 Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas 

e a tempestiva remediação dos danos gerados. 

 Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais 

como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. 

 Verificação, durante os processos de cisões, fusões, incorporações e transformações, do 

cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas 

jurídicas envolvidas. 
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 Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na 

prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos. 

 Transparência da pessoa jurídica 

 Processo de tomada de decisões 

 

Conclusões e Recomendações 

O Banco do Nordeste não possui um programa de integridade formalmente instituído. 

Todavia, diversas medidas de integridade estão previstas no arcabouço normativo aprovado pelo 

Banco. Tais medidas em grande parte atendem à regulamentação estabelecida pelo Banco 

Central do Brasil para as instituições financeiras. 

O presente trabalho buscou, na medida do possível, avaliar a existência, qualidade e 

efetividade das medidas de integridade identificadas. De forma resumida, pode-se sintetizar que 

a companhia, em regra, possui normas tratando das medidas e políticas de integridade 

(existência), mas a avaliação de sua adequabilidade e efetividade demonstrou que a empresa 

precisa aprimorar significativamente para que o ambiente de integridade possa ser considerado 

adequado. 

A seguir, são apresentados os principais resultados da avaliação realizada pela CGU. 

Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado 

pelo apoio visível e inequívoco ao programa 

Em relação ao comprometimento da alta administração com as políticas de integridade, 

observou-se que não há um plano de integridade aprovado ou uma área que seja responsável por 

todas as ações, mas uma fragmentação entre as diretorias que integram a alta administração do 

Banco, e por diversos ambientes, superintendências e gerências. No entanto, o Banco possui um 

conjunto de normativos e políticas referentes às questões de ética e integridade aprovadas pela 

alta administração. Verificou-se uma supervisão deficiente por parte da alta administração, que 

não assegura os recursos necessários para que as ações sejam plena e tempestivamente 

realizadas; não aplica uma política de consequências bem como de incentivo, que promova de 

forma consistente a melhoria do ambiente de controle. Nesse contexto foi recomendado a revisão 

da política e das rotinas de supervisão das ações relativas à promoção da ética e integridade. 

 

Padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou função exercidos 

Quanto à existência de documento que estabeleça as diretrizes de atuação para 

funcionários e dirigentes, verificou-se a existência de Código de Conduta Ética, cujo conteúdo 

trata dos temas mais essenciais ao delineamento de uma política de ética e integridade. O 
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referido documento está acessível a todos de forma simples. Pesquisa realizada junto a um grupo 

de colaboradores demonstrou um bom nível de conhecimento. 

 

Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente de cargo ou função exercidos 

Quanto ao exame das políticas e procedimentos de integridade, verificou-se que o 

ambiente normativo do Banco alcança grande parte dos temas analisados. Todavia, alguns ainda 

podem ser aprimorados ou precisam ser implantados, a exemplo da área de prevenção da 

ocorrência de atos de corrupção e prevenção ao nepotismo. Como exemplo positivo, cita-se a 

área de concessão de patrocínios, que atualizou seus normativos nos exercícios de 2014 e 2015, 

conforme compromisso firmado pelo Banco com a CGU, após o apontamento de falhas nos 

processos de concessão e de prestação de contas do exercício de 2013. Foi recomendado, em 

especial, o aprimoramento e aperfeiçoamento do ambiente normativo. 

 

Treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de integridade 

Os meios que o Banco disponibiliza para difusão de informações sobre as políticas de 

integridade demonstraram-se suficientes, contudo, não se observou articulação entre as diversas 

áreas citadas, de forma a harmonizar e potencializar os efeitos da comunicação, o que representa 

uma oportunidade de melhoria nessa dimensão. Em relação aos treinamentos, a Instituição 

demonstrou a adoção de medidas que promovem a capacitação dos gestores, mas ficou evidente 

a dificuldade em atingir um público mais amplo, o que evidencia a necessidade de rever algumas 

políticas, de forma a tornar obrigatórios os cursos que tratem dos temas de integridade. 

Constatou-se, também, uma oportunidade de aprimoramento em relação à verificação da eficácia 

dos cursos, passando-se do plano da medida da apreensão de conteúdo por parte de cada 

individuo para uma dinâmica de mensuração na melhoria dos processos. Foram recomendados a 

implementação de estratégia de comunicação dos temas ligados à integridade, o aprimoramento 

das capacitações relacionadas ao tema e a avaliação do impacto efetivo de tais capacitações. 

 

Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de 

integridade 

No que concerne à avaliação periódica de riscos, constatou-se a necessidade urgente de 

adequação dos procedimentos que tratam da apropriação das perdas operacionais no processo de 

concessão e administração do crédito, diante da ocorrência de fraudes internas ou externas, de 

formar a garantir maior efetividade na mitigação do risco, alinhamento às normas, adequada 

contabilização e transparência das demonstrações financeiras, e comunicação com agentes 

reguladores e mercado. Nesse sentido foi recomendada a revisão dos procedimentos de 

apropriação das perdas efetivas brutas, de maneira que aquelas decorrentes de fraudes internas e 
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externas sejam devidamente identificadas e quantificadas no Relatório Anual de Gestão de 

Riscos Operacionais. 

 

Registros e controles contábeis que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de 

relatórios e demonstrações financeiras da pessoa jurídica 

No exame dos registros e controles contábeis, verificou-se que os fluxos e procedimentos 

relativos às políticas e práticas contábeis adotadas pelo Banco encontram-se normatizadas 

internamente. Quanto à contabilização de operações de crédito, foi identificada a existência de 

um conjunto de operações com sinalização de fraude, que aguardam apuração pelo Ambiente de 

Auditoria Disciplinar, e que não possuem nenhum tipo de alerta ou registro no sistema de 

cadastro do Banco. Em decorrência dessa situação, nenhum reflexo foi produzido na 

contabilidade do Banco, a não ser os procedimentos de constituição de provisão e baixas para 

prejuízos decorrentes do atraso por inadimplência. Portanto, a contabilização de operações 

fraudadas, ou que indicam fortemente esta possibilidade, não está sendo realizada 

tempestivamente, o que gera reflexos na transparência das demonstrações contábeis. Foi 

recomendado o aprimoramento dos mecanismos de transparência das demonstrações contábeis, 

de forma que sejam evidenciados os valores perdidos em função de fraudes internas e externas. 

 

Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do 

programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento 

Em relação à existência de instância interna responsável pelo programa de integridade, 

verificou-se que o BNB não possui um programa formalmente instituído, nem uma área ou 

estrutura que concentre todas as medidas ou políticas de integridade. A atuação do Banco na 

matéria encontra-se diluída em diversas áreas, sendo as principais a Auditoria Disciplinar, o 

Ambiente de Gestão de Pessoas, a Ouvidoria, a Comissão de Ética e o Ambiente de Controles 

Internos e Segurança Corporativa. A falta de visão abrangente do tema faz com que não haja um 

melhor planejamento geral de ações voltadas a proporcionar um ambiente de integridade. Em 

síntese, as medidas ou políticas de integridade executadas em diversas áreas do Banco carecem 

de efetividade e integração para que possam de fato produzir os resultados almejados, além de 

um tratamento adequado pela alta administração da empresa. Nesse contexto, foi recomendado 

avaliar a conveniência/oportunidade de criação de uma área específica responsável pelas ações 

de integridade ou atribuir a uma área existente ou a um grupo constituído para esse fim. 

 

Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e 

terceiros, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé 

O Banco apresentou uma interessante gama de canais de denúncia que proporcionam um 

bom acesso tanto ao público interno quanto ao público externo, porém, verificou-se ausência de 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

8 

normas e procedimento que visem o resguardo dos denunciantes, o que foi corroborado pelo 

grupo de colaboradores que participaram da pesquisa, os quais também demonstraram bom 

conhecimento acerca dos canais existentes, mas pouca utilização. Ademais, observou-se que as 

ações que visam a examinar a admissibilidade das denúncias e lhes dar encaminhamento não são 

realizadas de forma tempestiva, em decorrência do déficit operacional da área responsável. 

Foram recomendados a especialização de um canal para tratar os temas de integridade, 

aperfeiçoar os normativos internos definindo fluxos a serem observados pelas áreas e dotar a 

Auditoria Disciplinar de capacidade operacional para atuar na apuração tempestiva das 

denúncias. 

 

Aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade 

Com relação às medidas disciplinares a serem aplicadas aos colaboradores em caso de 

violação ao programa de integridade, observou-se que no que tange à efetividade, dentro dos 

temas previsão normativa e consistência na aplicação, alguns pontos ainda podem ser 

aprimorados ou precisam ser implantados. Verificou-se a necessidade de aperfeiçoar os editais e 

contratos administrativos para que sejam elaborados de acordo com as diretrizes propostas na Lei 

nº 12.846/2013 e Decreto Nº 8.420/2015. Ademais resta necessário aprimorar o normativo 

disciplinar dos colaboradores internos, norteador das decisões da instância julgadora, criando 

critérios objetivos baseados nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da moralidade 

administrativa, de modo a evitar tomadas de decisão de forma subjetiva. 

 

Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações 

detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados 

No que tange aos procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades 

ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados, verificou-se fragilidade 

dos controles de primeira (execução do processo) e segunda camada (controle interno), sem que 

exista uma política de consequências que iniba o descumprimento das normas internas e 

externas, bem como a ausência de uma política de incentivo que demonstre claramente a 

preocupação da alta administração com compliance. Também restaram patente as deficiências 

relacionadas ao fluxo de informações relacionado à detecção, interrupção e comunicação das 

fraudes existentes, o que torna o processo intempestivo, comprometendo inclusive sua eficácia. 

Em função desses apontamentos foi recomendado, em especial, dotar o Ambiente de Controles 

Internos com a força de trabalho necessária ao atingimento das metas delineadas e adotar uma 

política de consequências que desestimule a leniência com o descumprimento de normativos e 

indiferença em relação aos mecanismos de controle. 
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Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais 

como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados 

Quanto às diligências de fornecedores previamente à contratação, o Banco adota as 

diretrizes da lei geral de licitações e contratos administrativos, Lei nº 8.666/1993, e a Lei nº 

10.520/2002. Dessa forma, os seus procedimentos de contratação estão vinculados e limitados às 

exigências legais e alcançam as pesquisas aos sistemas adotados pelo Governo Federal, tais 

como: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF. No caso de detecção de desconformidades os fornecedores 

podem ser inabilitados ou até mesmo virem a ter seus contratos rescindidos, conforme o caso, 

respeitado o procedimento administrativo adequado.. Não se identificou nos documentos que 

disciplinam o relacionamento com os fornecedores, editais, contratos, sítio eletrônico, etc., 

nenhuma orientação ou incentivo para que os fornecedores denunciem as posturas contrárias à 

ética e à integridade institucional, sendo recomendado o aprimoramento dos canais de denúncia, 

visando a incentivar o recebimento de informações relacionadas à área de contratações. 

 

Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e outras operações societárias, do 

cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas 

jurídicas envolvidas 

Quanto à previsão normativa a respeito de procedimentos internos da empresa em 

operações societárias, o Banco informou que ainda não tratou, em seu planejamento estratégico, 

acerca da possibilidade de vir a atuar, ou ser parte, em processos de fusão, aquisição ou outras 

operações societárias. Não há regra prevista em sua base normativa interna para disciplinar 

possíveis ocorrências do tipo. 

 

Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na 

prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos 

Quanto ao monitoramento das ações de integridade, consideradas as ações sob a 

responsabilidade dos ambientes de gestão de risco e de auditoria, observou-se atraso significativo 

na implementação das ações propostas. A despeito de a situação já vir sendo relatada há mais de 

um exercício pela auditoria interna e pelo comitê de auditoria, não se verificaram medidas 

saneadoras por parte da alta administração. As recomendações referentes ao aprimoramento das 

ações de monitoramento estão associadas aos itens específicos avaliados. 

 

Transparência da pessoa jurídica 

No que se refere à transparência ativa e passiva, verificou-se que a empresa estruturou em 

sua sede um ambiente para atendimento das demandas presenciais, denominado “Centro de 
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Relacionamento com Clientes e de Informação ao Cidadão”. Além do ambiente físico, no sítio 

eletrônico da empresa há link referente ao sistema e-Sic, em que as demandas podem ser 

apresentadas, bem como telefone 0800 e endereço eletrônico do ambiente. Já quanto às 

informações disponíveis para consulta - transparência ativa, verificou-se que no sítio eletrônico 

do Banco há duas seções principais que visam a atender à legislação, entretanto, alguns pontos 

precisam ser implementados ou aprimorados, por exemplo: informações de repasses ou 

transferências de recursos financeiros, execução orçamentária e financeira detalhada, exigência 

de cadastro para acesso às licitações, ausência de relação de empregados do Banco, ausência de 

ferramenta de pesquisa de conteúdo, ausência na página de transparência pública do Banco do 

Nordeste de informações sobre contratos, convênios, diárias e passagens e publicação incompleta 

e restrita apenas aos diretores da agenda das autoridades. 

 

Processo de tomada de decisões 

O processo de tomada de decisão do BNB apresenta um sistema de alçadas bem definido 

e um conjunto de normativos razoavelmente sistematizado. No entanto, impende registrar a 

ocorrência de situações em que uma ou mais condições normatizadas não foram observadas, 

especialmente em sede dos processos de concessão e administração do crédito. Releva 

mencionar, também, situações em que foi observada carência de informações para lastrear as 

decisões tomadas pela Diretoria. Foi recomendado que seja evitada a tomada de decisão que não 

esteja baseada em estudos suficientes e capazes de minimizar os riscos de sua adoção. 

 

Principais sugestões de melhoria 

Tendo em visto as deficiências identificadas e os pontos que precisam de 

aperfeiçoamento, a CGU propõe que a empresa observe as seguintes recomendações:  

 rever a política e as rotinas de supervisão das ações relativas à promoção da ética e 

integridade, garantindo que os procedimentos aprovados e consubstanciados nas normas 

internas serão aplicados pelos gestores e colaboradores, bem como promovendo os meios 

para a consecução desse objetivo; 

 aprimorar o ambiente normativo, de forma a deixar clara a posição do Banco quanto ao 

compromisso de combate à corrupção; 

 aperfeiçoar o normativo disciplinar para que os empregados fiquem cientes das vedações 

contidas no Decreto nº 7.203/2010, quanto à contratação de colaboradores (empregados, 

terceirizados e estagiários) e de empresas, nos casos em que especifica; 

 avaliar a conveniência de implantar novos mecanismos de controle nas áreas envolvidas, 

a exemplo do formulário “Declaração de não vínculo e não parentesco com funcionários 

do Banco do Nordeste”, da área de gestão de patrocínios, com as adaptações necessárias 

a cada situação; 
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 implementar uma estratégia de comunicação relacionada aos temas de integridade, 

visando ao fomento da postura ética e à prevenção de situações de conflito de interesse, 

de corrupção e de fraude, de forma a alcançar colaboradores internos e externos e garantir 

a sinergia entre as diversas áreas que gerenciam processos relacionados; 

 remodelar o processo de mapeamento/planejamento das capacitações, sob a 

responsabilidade da Universidade Corporativa, de forma a garantir a efetiva participação 

das áreas demandantes nessa fase; 

 adotar mecanismos que estimulem a participação dos funcionários do Banco nos 

treinamentos relacionados à integridade; 

 instituir política para capacitação de terceiros como, por exemplo, os assessores de 

microcrédito e prestadores de serviços que atuem em estreita colaboração com o Banco, 

inclusive compartilhando instalações; 

 criar mecanismos para avaliar o impacto das capacitações sobre a execução das políticas 

e procedimentos, superando o paradigma atual da simples avaliação individual por meio 

do exame da apreensão de conteúdo, a exemplo da experiência realizada nos treinametos 

em Controles Internos; 

 providenciar o mapeamento dos principais processos identificados na arquitetura 

organizacional, cuja hierarquização deverá ser submetida à aprovação da Diretoria, de 

forma a propiciar o levantamento e adequado gerenciamento dos riscos; 

 rever os procedimentos de apropriação das perdas efetivas brutas, de maneira que aquelas 

decorrentes de fraudes internas e externas sejam devidamente identificadas e 

quantificadas no Relatório Anual de Gestão de Riscos Operacionais, tendo como 

parâmetros objetivos a Resolução CMN nº 3.380/2006; 

 priorizar a implementação das medidas previstas no Plano de Ações Mitigadoras, de 

forma que a análise periódica dos riscos enseje uma tomada de decisão tempestiva e 

efetiva na mitigação dos mesmos; 

 reavaliar os procedimentos adotados em casos de sinalização de provável existência de 

fraude em operações de crédito, à luz das recomendações 5 e 6 propostas no item 10 

deste Relatório; 

 aprimorar os mecanismos de transparência das demonstrações contábeis, de forma que 

sejam evidenciados os valores prováveis de perda em função de fraudes internas e 

externas. 

 avaliar a conveniência/oportunidade de criação de uma área específica responsável pelas 

ações de integridade; 

 caso não seja viável a recomendação acima, avaliar a possibilidade de atribuir a uma área 

existente ou a um grupo constituído para essa finalidade a responsabilidade de 

gerenciamento das ações relacionadas à integridade na empresa; 

 especializar os canais de esclarecimento de dúvidas e prestação de informações, de forma 

a garantir a existência de área apta a tratar de assuntos relacionados à integridade; 

 realizar campanha permanente de sensibilização e estímulo à realização de denúncias 

fundamentadas; 
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 harmonizar o tratamento nos normativos internos, relativo ao resguardo dos 

denunciantes, como mecanismo de incentivo e com vistas a evitar eventuais retaliações, 

especialmente dos superiores hierárquicos; 

 definir um fluxo de tratamento das denúncias que permita o monitoramento dos 

processos e do estoque, inclusive por meio de indicadores, garantindo que as informações 

estejam permanentemente atualizadas e acessíveis para a alta administração; 

 dotar o Ambiente de Auditoria Disciplinar com a capacidade operacional adequada ao 

atendimento das demandas existentes, inclusive estabelecendo metas para o tratamento 

das denúncias; 

 aperfeiçoar os editais e contratos administrativos para que sejam elaborados de acordo 

com as diretrizes propostas na Lei nº 12.846/2013 e Decreto Nº 8.420/2015; 

 aprimorar o normativo disciplinar norteador das decisões da instância julgadora, criando 

critérios objetivos baseados nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da 

moralidade administrativa, de modo a evitar tomadas de decisão de forma subjetiva. 

 implantar sistema automatizado para acompanhamento e controle gerencial em todas as 

áreas que demandem aplicação de medidas disciplinares; 

 rever a atuação do Ambiente de Controles Internos no nível da execução do processo, de 

forma a permitir que a capacidade operacional disponível possa ser concentrada na 

consecução dos objetivos do controle de segunda camada; 

 dotar o Ambiente de Controles Internos com a força de trabalho necessária ao 

atingimento das metas delineadas nos normativos internos e com vistas a produzir 

resultados tempestivos e consistentes; 

 estabelecer critérios e parâmetros que garantam, no âmbito das certificações de 

conformidade, a formação de amostras estatisticamente significativas e dentro dos 

intervalos de confiança aceitáveis para subsidiar o processo de tomada de decisão da 

Diretoria Executiva em conjunto com as diversas áreas gestoras dos processos; 

 adotar uma política de consequências que desestimule a leniência com o descumprimento 

de normativos e indiferença em relação aos mecanismos de controle; 

 dotar a Auditoria Interna com a força de trabalho necessária ao tratamento tempestivo e 

consistente das irregularidades identificadas; 

 elaborar e adotar um fluxo de informação formalmente definido para atendimento das 

disposições dos Arts. 23 e 24 da Resolução CMN n° 3.198/2004, de forma que haja 

controle eficaz e tempestivo acerca de todas as informações referentes à detecção, 

interrupção e correção das fraudes, por parte das instâncias de controle – Auditoria e 

Comitê – e da alta administração – Diretoria e Conselho de Administração; 

 aprimorar os canais de denúncia, visando a incentivar o recebimento de informações 

relacionadas à área de contratações do Banco; 

 capacitar continuamente os servidores que atuam na gestão de recursos logísticos para 

que os mesmos possam identificar com diligência os riscos inerentes a sua área de 

atuação, sobretudo, na seleção das empresas e no eficaz acompanhamento e fiscalização 

dos contratos firmados; 

 reavaliar a necessidade de manutenção da exigência de cadastro para acesso aos editais 

das licitações publicadas e, caso seja julgado necessário, implementar sistema de 
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login/senha para que seja facilitado o acesso aos dados, sem necessidade de novo 

preenchimento completo a cada consulta; 

 revisar os dados de transparência ativa disponíveis no sítio eletrônico do Banco, de modo 

a verificar sua adequação às exigências previstas na Lei nº 12.527/2011 (LAI), Lei nº 

12.813/2013 (Conflito de Interesses) e no Decreto nº 7.724/2012 (regulamenta a LAI); 

 revisar os dados publicados na página de transparência pública, disponibilizando as 

informações, que apesar de previstas, ainda não constam no sítio eletrônico; 

 avaliar a necessidade de reformulação da página de acesso à informação, de forma a 

torná-la mais completa, amigável ao usuário e de fácil consulta às informações essenciais 

da empresa; 

 implantar a ferramenta de busca prevista na legislação; 

 avaliar a possibilidade de ampliação da divulgação da agenda de compromissos da 

direção até o nível de superintendente, em função de sua posição na estrutura 

organizacional do Banco; 

 certificar-se que foram realizados todos os estudos técnicos necessários, evitando a 

tomada de decisão em condições em que os riscos não tenham sido suficientemente 

estudados e para os quais não estejam previstas as respectivas ações mitigadoras. 
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1. Introdução 

 
A adoção de boas práticas corporativas é fator preponderante para diminuir o risco de 

corrupção e fraudes e para aumentar a capacidade de detecção e remediação das irregularidades 

que venham a ocorrer. 

O desenvolvimento de um ambiente íntegro e capaz de prevenir, detectar e sanar fraudes 

e atos de corrupção no âmbito das empresas estatais vinculadas ao Poder Executivo Federal 

exige de tais entidades, dentre outras ações, a adoção de medidas e políticas internas de 

integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta. 

Adicionalmente, as empresas devem se comprometer a divulgar sua legislação 

anticorrupção aos funcionários e colaboradores, a fim de que sejam cumpridas integralmente. 

Devem, ainda, vedar qualquer forma de suborno e trabalhar pela legalidade e transparência das 

informações.  

Para fins deste relatório, medidas de integridade devem ser entendidas como os 

mecanismos e procedimentos adotados pela empresa para prevenir, detectar e sanar fraudes e 

atos de corrupção. Caso tais medidas tenham sido desenvolvidas de forma integrada e sistêmica 

pela entidade, bem como aprovadas pela Alta Administração, tem-se um programa de 

integridade. 

 

2. Cenário corporativo 

 
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) é uma instituição financeira múltipla criada 

pela Lei Federal nº 1.649, de 19/07/1952, e organizada sob a forma de sociedade de economia 

mista, de capital aberto, tendo 51% de seu capital sob o controle do Governo Federal. Com sede 

na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, o Banco atua em cerca de 2 mil municípios, abrangendo 

os nove Estados da Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), o norte de Minas Gerais (incluindo os Vales do Mucuri 

e do Jequitinhonha) e o norte do Espírito Santo, por meio de uma rede de 292 agências. 

Maior instituição da América Latina voltada para o desenvolvimento regional, o BNB 

opera como órgão executor de políticas públicas, cabendo-lhe a operacionalização de programas 

como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e a 

operacionalização do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal 

fonte de financiamentos utilizada pela Empresa. Além dos recursos federais, o Banco tem acesso 

a outras fontes de financiamento nos mercados interno e externo, por meio de captações e de 

parcerias e alianças com instituições nacionais e internacionais, incluindo instituições 

multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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O Banco do Nordeste encerrou o primeiro semestre de 2015 com 7.114 empregados, 404 

Bolsistas de Nível Médio, 655 Bolsistas de Nível Superior e 269 Jovens Aprendizes constantes 

em seu quadro. 

O BNB é responsável pelo maior programa de microcrédito da América do Sul e o 

segundo da América Latina, o CrediAmigo, por meio do qual o Banco já emprestou mais de R$ 

3,5 bilhões a microempreendedores. O BNB também opera o Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste (Prodetur/NE), criado para estruturar o turismo da Região com recursos da 

ordem de US$ 800 milhões. 

O BNB exerce trabalho de atração de investimentos, apoia a realização de estudos e 

pesquisas com recursos não-reembolsáveis e estrutura o desenvolvimento por meio de projetos 

de grande impacto. Mais que um agente de intermediação financeira, o BNB se propõe a prestar 

atendimento integrado a quem decide investir em sua área de atuação, disponibilizando uma base 

de conhecimentos sobre o Nordeste e as melhores oportunidades de investimento na Região. 

A Missão o Banco é: 

“Atuar na promoção do desenvolvimento regional sustentável, como banco público 

competitivo e rentável”. 

 

O cumprimento dessa missão está orientado pela Visão definida como: 

 

“Ser o banco preferido na região Nordeste, reconhecido pela excelência no atendimento 

e efetividade na promoção do desenvolvimento sustentável”. 

 

E sua atuação está pautada pelos seguintes Valores: 

 

“Justiça - Honestidade - Democracia - Cooperação - Disciplina - Governança - 

Sustentabilidade - Compromisso - Confiança - Civilidade - Transparência - Igualdade – 

Respeito”. 

 

No 1º Semestre de 2015, foram contratadas 2,5 milhões de operações de crédito, no valor 

de R$ 11,4 bilhões, representando crescimento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Desse total, quase R$ 5 bilhões são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE) e destinaram-se à implantação, expansão e modernização de 

empreendimentos, em especial, no semiárido e na agricultura familiar. 

A participação no segmento de micro e pequenas empresas (MPEs) atingiu R$ 1,4 bilhão 

contratados, beneficiando 14.059 empreendimentos, com aumento de 16% em relação a igual 

período de 2014. 

Ao término do primeiro semestre de 2015, os ativos globais do Banco do Nordeste eram 

de R$ 40,6 bilhões, apresentando um acréscimo de 6,2% em relação ao final de 2014.  

O Banco do Nordeste apresentou, em 30/06/2015, um Patrimônio Líquido de R$ 2.866,7 

milhões (R$ 3.367,8 milhões, em 31/12/2014). O Lucro Líquido foi de R$ 158,1 milhões, 

representando um resultado de R$1,83 por ação, montante 51,5% inferior ao apresentado no 
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mesmo período em 2014 (R$ 326,0 milhões). Referido desempenho foi influenciado pela 

elevação das despesas com aprovisionamento de crédito. 

 

Os ativos do FNE representavam na mesma época um valor global de R$ 56,9 bilhões. 

A seguir, apresenta-se o organograma da Instituição: 
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3. Objetivo e escopo da avaliação 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar as medidas de integridade existentes no Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB, identificando as deficiências e as oportunidades de melhoria, com a 

finalidade de diminuir o risco de corrupção e fraudes na companhia, bem como aumentar a 

capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham a ocorrer. 

A análise realizada abrangeu verificações relacionadas aos seguintes temas: 

 

 Comprometimento da alta direção da 

pessoa jurídica, incluídos os 

conselhos, evidenciado pelo apoio 

visível e inequívoco ao programa. 

 Padrões de conduta e código de ética 

aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente 

de cargo ou função exercidos. 

 Políticas e procedimentos de 

integridade aplicáveis a todos os 

empregados e administradores, 

independentemente de cargo ou 

função exercidos. 

 Treinamentos periódicos e 

comunicação sobre o programa de 

integridade. 

 Análise periódica de riscos para 

realizar adaptações necessárias ao 

programa de integridade. 

 Registros e controles contábeis que 

assegurem a pronta elaboração e 

confiabilidade de relatórios e 

demonstrações financeiras da pessoa 

jurídica. 

 Independência, estrutura e autoridade 

da instância interna responsável pela 

aplicação do programa de 

integridade e fiscalização de seu 

cumprimento. 

 Canais de denúncia de 

irregularidades, abertos e 

amplamente divulgados a 

funcionários e terceiros, e 

mecanismos destinados à proteção de 

denunciantes de boa-fé. 

  Aplicação de medidas disciplinares 

em caso de violação do programa 

de integridade. 

 Procedimentos que assegurem a 

pronta interrupção de 

irregularidades ou infrações 

detectadas e a tempestiva 

remediação dos danos gerados. 

 Diligências apropriadas para 

contratação e, conforme o caso, 

supervisão, de terceiros, tais como, 

fornecedores, prestadores de 

serviço, agentes intermediários e 

associados. 

 Verificação, durante os processos 

de cisões, fusões, incorporações e 

transformações, do cometimento de 

irregularidades ou ilícitos ou da 

existência de vulnerabilidades nas 

pessoas jurídicas envolvidas. 

 Monitoramento contínuo do 

programa de integridade visando 

seu aperfeiçoamento na prevenção, 

detecção e combate à ocorrência de 

atos lesivos. 

 Transparência da pessoa jurídica 

 Processo de tomada de decisões 
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 Para que os resultados fossem alcançados, foram realizadas análises documentais, 

entrevistas com gestores da companhia e aplicação de questionários aos empregados da empresa, 

Adicionalmente, foram aplicados questionários a 500 (quinhentos) funcionários, no período de 

31/7/2015 a 28/8/2015, com a finalidade de verificar sua percepção acerca dos mecanismos de 

integridade existentes na empresa. Do total de questionários encaminhados, 245 (duzentos e 

quarenta e cinco) foram respondidos.   

 

4. Resultados 
 

A partir dos exames realizados, foram identificadas oportunidades de melhoria nos 

mecanismos de integridade existentes na empresa, as quais foram previamente submetidas e 

discutidas com os gestores. 

Para cada uma das oportunidades mantidas após discussão com os gestores, foram 

acordadas recomendações de caráter estruturante, para as quais a empresa apresentou as 

providências que seriam adotadas, fixando, inclusive, prazo para implementação. 

Cada uma das recomendações é monitorada pela CGU, de acordo com o cronograma para 

implementação estabelecido em acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua 

implementação. 

A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada um dos temas objeto de 

avaliação. 

 

1. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os 

conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa. 

Neste item, foi avaliado o comprometimento da alta direção da empresa com o programa 

de integridade, que se reflete em sua atuação na discussão e aprovação do conteúdo de um 

programa de integridade, bem como na participação em atividades relacionadas e supervisão da 

aplicação das medidas de integridade.  

Também foram avaliadas a exigência da adoção de posturas éticas pelo nível gerencial e 

a demonstração deste compromisso com a integridade por meio do discurso dos membros da alta 

direção, que têm importante papel ao transmitir e reforçar para os públicos interno e externo o 

compromisso com a integridade.  

Por fim, buscou-se mensurar a percepção dos colaboradores da empresa a respeito do 

efetivo comprometimento da alta direção com as medidas de integridade. 
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Verificou-se que o BNB não possui um programa de integridade estruturado e sob a 

responsabilidade de uma única área, que planeje e monitore o conjunto de ações relacionadas ao 

tema. 

No entanto, o Banco possui um conjunto de normativos e políticas referentes às questões 

de ética e integridade aprovadas pela alta administração. 

Esse conjunto de valores, condutas e procedimentos aprovados pela Diretoria têm sido 

difundidos, principalmente, por intermédio do conteúdo da intranet, bem como mediante o envio 

de mensagens aos empregados e realização de palestras durante os inúmeros encontros e 

treinamentos, inclusive por meio da participação da própria Diretoria em algumas oportunidades. 

A percepção dos colaboradores acerca da existência de medidas e políticas com objetivo 

de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos, colhida por meio por 

meio de resposta a questionários, está mostrada no gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

A comunicação com os colaboradores externos, especialmente fornecedores de bens e 

serviços, tem ocorrido preponderantemente por meio dos editais de licitação e contratos, em que 

é feita menção ao Código de Conduta Ética do BNB, o qual dispõe de capítulo específico 

tratando da relação com fornecedores e outros parceiros.  

Ressalte-se o registro, nesses documentos, do alinhamento institucional ao “Combate à 

Corrupção em Todas as suas Formas”, enunciado nos seguintes termos: “Na realização de seus 
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negócios, o Banco do Nordeste observa os princípios éticos organizacionais consubstanciados 

em seu Código de Conduta Ética, Estatuto Social, normas da áreas da Área de Desenvolvimento 

Humano e legislação aplicável”. 

Quanto à transmissão dos temas relacionados a ética e integridade ao corpo gerencial, há 

o oferecimento de diversos cursos e treinamentos com o objetivo de prepará-los para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

Com relação aos treinamentos voltados para medidas de integridade, o Banco oferta o 

curso “Academia de Executivos”, realizado como treinamento interno, e o curso sobre 

“Governança Corporativa”, na modalidade de treinamento externo.  

Também no foco da ética e integridade, o Banco promove e exige a participação no curso 

“Gestão de Risco Operacional”, visando dotar o gestor de conhecimentos acerca dos principais 

fundamentos e marcos na legislação que trata sobre o tema, incluindo o aprendizado do modelo 

de política e gestão empreendida pelo Banco do Nordeste, além do Curso de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro, exigido para todo o corpo funcional. Atualmente, o Banco estuda a 

inclusão do curso Ética Organizacional no rol de eventos obrigatórios. 

O Banco informou, também, a participação da alta administração do Banco no evento 

interno “Encontro de Administradores”, realizado em fevereiro/2015, onde foram abordados os 

temas Governança Corporativa e Gestão de Pessoas, destacando-se na palestra principal o 

objetivo de entender os conceitos de Governança Contemporânea e Criação de Valor à 

Sociedade, sensibilizando para a atitude ética, redes colaborativas e elevação dos desempenhos 

com adequados esforços, eficientização, eficácia e efetividade de atuação, ampliando a visão e 

modelos mentais. Além disso, a alta administração também participou do lançamento do lema da 

Comissão de Ética do Banco e há tratativas para realização de treinamento, nas dependências do 

Banco, pela Comissão de Ética Pública. 

De acordo com pesquisa realizada, cerca de 85% dos colaboradores que responderam os 

questionários entende que a alta administração da empresa dirige-se sempre ou frequentemente 

aos empregados com o objetivo de ressaltar a importância de se implementar e respeitar as 

medidas e políticas de integridade. Os dados estão mostrados no gráfico a seguir: 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

 
 O Banco não apresentou evidências acerca da existência de supervisão sistemática e 

proativa por parte da Diretoria, no que concerne aos assuntos relacionados à integridade. Isso foi 

corroborado, no curso do trabalho, por seis evidências de que essa supervisão é deficiente. 

 A primeira evidência diz respeito aos baixos índices de conformidade aferidos pelo 

Ambiente de Controles Internos, o que demonstra a fragilidade dos controles administrativos no 

nível da execução dos processos. Esses índices demonstram, também, a ausência de uma 

tendência consistente de melhora ao longo dos últimos períodos. Inclusive, nos casos em que 

houve alguma melhora, deveu-se à intervenção direta da área de compliance na execução dos 

processos, substituindo, em grande medida, os controles de primeira pelos de segunda camada. 

 A segunda evidência corresponde à fragilidade dos próprios índices de conformidade, os 

quais não são baseados, para a maioria dos processos e produtos certificados, em amostras 

estatisticamente significativas e dentro de intervalos de confiança aceitáveis para subsidiar o 

processo de tomada de decisão da Diretoria Executiva em conjunto com as diversas áreas 

gestoras. 

 Reconhecendo os problemas, a Diretoria Executiva anunciou ao término dos trabalhos de 

auditoria que “ajustes podem ser realizados para aprimorar as rotinas de supervisão e 

respectivos meios para sua consecução. Partindo desse pressuposto, a Diretoria Executiva do 

Banco do Nordeste do Brasil S.A. aprovou em 01.09.2015 a criação do Projeto Estratégico 

Aperfeiçoamento do Sistema de Controles Internos (Proposta de Ação Administrativa 2015/694-

020 de 14.08.2015). O Projeto tem como objetivo a revisão, adequação e melhoria do Sistema 

de Controles Internos do Banco, compreendidos no escopo todos os níveis de controle interno, 
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consistindo em ações de melhorias de processos e de indicadores de conformidade das 

operações, mineração de dados, suprimento, retenção e qualificação de pessoas e funções, 

monitoração remota, uso de ferramental de inteligência para possibilitar a detecção proativa de 

desvios, fortalecendo e aprimorando os controles internos da instituição”. 

 A terceira evidência materializou-se nas deficiências operacionais observadas nos 

Ambientes de Controles Interno e Auditoria, responsáveis pela segunda e terceira camadas do 

sistema de controles internos do BNB, respectivamente. 

 No caso do Ambiente de Controles Internos, o déficit operacional da ordem de 50%, 

durante todo o exercício 2014, impediu a realização tempestiva das certificações de 

conformidade previstas nos normativos internos.  

Nesse ponto, cabe registrar que a Diretoria Executiva informou que “A alta 

administração do Banco define e aprova as normas dos Controles Internos, bem como 

acompanha os resultados de suas atividades através de relatórios periódicos a exemplo do 

Relatório Semestral das Atividades do Ambiente de Controles Internos”.  

No citado relatório, existem registros que ilustram a situação da carência do setor: “Vale 

salientar que apesar de todo o esforço das Centrais Regionais, ainda há um estoque de dois mil 

e dez (2010) operações de crédito obrigatórias para certificação”. Logo, constata-se que o 

conhecimento do problema não levou à adoção de medidas saneadoras. 

 Em relação à Auditoria Interna, verificou-se descumprimento do PAINT 2014 e o 

acúmulo de situações para as quais houve sinalização de fraudes sem que o ambiente tenha sido 

capaz de dar encaminhamento às averiguações necessárias. 

 A quarta evidência consiste da fragilidade na identificação dos riscos em razão do 

pequeno número de processos devidamente mapeados e do não reconhecimento das perdas 

operacionais ocasionadas por operações de crédito, cuja inadimplência decorreu de fraudes 

internas e externas. 

 A quinta evidência está relacionada à omissão da Diretoria Executiva, quanto à 

comunicação ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Independente das fraudes identificadas tanto 

em caráter preliminar, quanto nos casos em que já houvera conclusão das averiguações, inclusive 

em descumprimento à norma regulatória do Conselho Monetário Nacional. 

 A sexta evidência está caracterizada pela recalcitrância das áreas gestoras em aplicar 

sanções de caráter disciplinar a empregados, em vista de situações em que as normas internas 

preveem esse tipo de consequência e para as quais há recomendação da própria Diretoria 

Executiva. 

 Este conjunto de evidências sugere que o arcabouço normativo que versa a respeito do 

tema ética e integridade no BNB assume, por vezes, contorno meramente formal. 

Apesar disso, a percepção de mais de 80% dos colaboradores que participaram da 

pesquisa é no sentido de concordar que a alta administração está inequivocamente comprometida 
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com a prevenção, detecção e correção de atos de corrupção ou fraude, conforme resultados 

apresentados no gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: Elaborado pela CGU. 

 
 Impende registrar a existência do Programa de Ação, que vem a ser o instrumento 

utilizado no monitoramento do desempenho das unidades do Banco. Tal ferramenta é a 

representação do Planejamento Estratégico da empresa no âmbito operacional. 

 Nesse Programa de Ação, estão elencadas variáveis que em conjunto exprimem os 

objetivos estratégicos da Instituição e para as quais são atribuídos pesos que somam um total de 

100 pontos. 

 Dentre essas variáveis, a única relacionada aos conceitos de ética e integridade decorre do 

Rating Anual, que, em princípio, deveria exprimir o nível de conformidade de cada unidade. 

 Ocorre que essa variável corresponde a apenas 5% do universo de 100 pontos do atual 

Programa de Ação, o que não contribui suficientemente para o aprimoramento do ambiente de 

controle. Porém, o Banco, ainda no curso dessa auditoria, anunciou a pretensão de dobrar para 

10% o peso da variável Índice de Conformidade no Programa de Ação 2016, bem como a adoção 

de um critério redutor de categoria para aquelas unidades que não apresentarem o patamar 

mínimo de conformidade sinalizado na variável, excluindo-as de eventuais premiações. 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

26 

 Finalmente, é preciso ressaltar que não foram detectadas iniciativas concretas do 

Conselho de Administração que visassem à superação dessas deficiências, embora algumas já 

fossem conhecidas por meio dos relatórios da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria. 

 Somente após a apresentação dos resultados preliminares desse trabalho de auditoria, o 

Conselho de Administração recomendou em sua 508ª reunião, realizada em 28 de setembro de 

2015, avaliar as atribuições das funções em toda área de Auditoria, incluindo perfil requerido 

para a função de Auditor. Ademais, foi contratada empresa de consultoria com vistas a 

identificar melhorias na gestão de processo, revisão de papeis, estruturas e competências, tendo 

iniciado seu trabalho pela unidade de Auditoria Interna. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. rever a política e as rotinas de supervisão das ações relativas à promoção da ética e 

integridade, garantindo que os procedimentos aprovados e consubstanciados nas 

normas internas serão aplicados pelos gestores e colaboradores, bem como 

promovendo os meios para a consecução desse objetivo. 

 

2. Padrões de conduta e código de ética aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente de cargo ou função exercidos. 

A avaliação deste item diz respeito ao código de ética da empresa, sua forma de 

divulgação e aprovação pela alta direção, acessibilidade e facilidade de compreensão da 

linguagem em que foi escrito. Também foi avaliado o seu conteúdo, de modo a verificar se 

contempla os temas essenciais que deve trazer este tipo de documento. 

 O Código de Conduta Ética do BNB foi instituído em 2006, a partir da aprovação da 

Proposta de Ação Administrativa – PAA 2006/601-1005, em 04/07/2006, pela Diretoria. 

 Em 2011, a Comissão de Ética do BNB propôs a revisão do documento com vistas a 

incorporar as inovações introduzidas pelo Decreto nº 6.029, de 01/07/2007, que instituiu o 

Sistema de Gestão Ética do Poder Executivo Federal, e as orientações da Resolução nº 10, de 

29/09/2008, da Comissão de Ética Pública. 

 Assim, a versão atual do Código de Conduta Ética resultou da aprovação da PAA 

2011/601-1620 pela Diretoria, em 14/10/2011. 

Em 2012, cópias da nova versão foram impressas e distribuídas a todos os empregados, 

sob protocolo. 

Mais recentemente, em fevereiro/2015, uma nova tiragem de 2.000 exemplares foi 

entregue a todos os gestores do BNB por ocasião da realização do Encontro de Administradores 

2015. 
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Além disso, o BNB mantém cópia digital disponível permanentemente tanto na intranet 

quanto em seu site na rede mundial de computadores. Na intranet, encontra-se acesso ao 

documento nas áreas administradas pela Comissão de Ética e pela Ouvidoria. 

Nesse ponto, cabe registrar que o Plano de Ações de 2015 elaborado pela Comissão de 

Ética prevê a criação de site na intranet, que concentrará os diversos documentos relativos à 

ética, como normativos, treinamentos, orientações, material educativo, sanções aplicadas, etc. 

Contudo, até o momento da realização do presente trabalho, não havia na intranet nenhum 

mecanismo que permitisse o controle de acesso, de forma a caracterizar e acompanhar os acessos 

realizados à versão digital. 

Na pesquisa realizada, 99,24% da amostra de colaboradores afirmou saber da existência 

do Código de Conduta do BNB. 92,31% disseram conseguir acessá-lo de forma fácil e rápida. 

88% confirmaram conhecer seu conteúdo, conforme mostra os gráficos a seguir: 

 
Fonte: Elaborado pela CGU. 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

 
Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

 
O Código enuncia seu alcance aos seguintes agentes: Conselho Fiscal, Conselho de 

Administração, Comitê de Auditoria, Diretoria e demais comitês, administradores, empregados, 
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terceirizados, estagiários, jovens aprendizes, bolsistas, assessores, parceiros de negócios, 

entidades coligadas, fornecedores e todos que, com ou sem remuneração, prestem serviços ao 

Banco do Nordeste, inclusive de forma temporária. 

Com relação aos colaboradores terceirizados, o BNB adota a prática de fazer constar nos 

contratos firmados com todas as empresas fornecedoras a obrigação de que sejam respeitados os 

princípios éticos e os compromissos de conduta definidos no Código de Conduta Ética do Banco.  

Ademais, para colaboradores terceirizados que lidam com a clientela do Banco, como os 

que atuam no Centro de Relacionamento com Clientes e Informações ao Cidadão, a Comissão de 

Ética tem dispensado uma atenção diferenciada, inclusive com a realização de palestra presencial 

em 16/01/2015. 

A partir da pesquisa realizada, verificou-se que para o grupo de colaboradores 

participantes, quase 90% concordam, em alguma medida, que as regras do Código de Ética de 

sua empresa são cobradas e aplicadas pela Alta Administração e pelos gestores. O gráfico a 

seguir retrata as opiniões: 

 

 
Fonte: Elaborado pela CGU. 

 
Quanto ao conteúdo do Código de Conduta Ética, verificou-se o seguinte: 

 faz-se referência a valores e princípios relacionados com a ética e integridade, a 

exemplo do Art. 1º, em que são enumerados os objetivos almejados, entre os quais 

“III. estabelecer padrões de integridade de caráter, retidão e honestidade no 

exercício profissional”, “IV. preservar a lisura dos seus processos internos”, e Art. 
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4º, no qual são enumerados os princípios e valores em que o Banco fundamenta suas 

relações, dentre os quais, justiça, honestidade e governança. No Art. 7º, faz-se 

referência, também, a princípios previstos no Pacto Global, dentre os quais, “X. 

combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina”; 

 no Art. 25, relacionam-se os compromissos assumidos pelos dirigentes e empregados 

do Banco, dentre os quais, “II. observar este Código de Conduta e as normas internas 

a ele relacionadas”, “IV. agir de acordo com os princípios e valores éticos definidos 

neste Código, escolhendo sempre, diante de mais de uma opção, a melhor para o 

Banco e a sociedade”, “X. abster-se de receber favores, vantagens ou presentes de 

qualquer natureza, para si ou para outrem, oferecidos de forma direta ou indireta, 

resultantes ou não de relacionamentos com o Banco do Nordeste e que possam 

influenciar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros”, “XIII. comunicar às 

áreas competentes pressão ou assédio de qualquer pessoa cujo interesse conflite com 

os do Banco do Nordeste”; 

 orienta-se para a prevenção de situações de potenciais conflitos de interesse, a 

exemplo do Art. 25, ao dispor “IX. abster-se de decisões que envolvam interesses 

pessoais ou relação de parentesco consanguíneo ou por afinidade, em linha reta ou 

colateral, até o 2º grau”, “XI. privar-se de obter proveito do cargo, função ou de 

informações, em benefício próprio ou de terceiros”, 

 consta previsão, no Art. 24, VII, acerca da disponibilização para todos os 

colaboradores de “canais de comunicação efetivos, seguros e confiáveis para receber 

informações, sugestões, consultas, críticas e denúncias”; 

O Código de Conduta Ética não contém previsão acerca de medidas disciplinares a serem 

adotadas, tendo em vista que esta matéria é tratada em normativos internos específicos. 

 

3. Políticas e procedimentos de integridade aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente de cargo ou função exercidos. 

Nesta sessão, foram avaliadas as políticas e procedimentos da empresa relacionados a 

temas de integridade, observando-se a existência, a adequação do conteúdo e o acompanhamento 

de sua aplicação pela empresa. 

Consideraram-se políticas de integridade como normas internas da empresa relacionadas 

aos temas de integridade, estabelecendo o seu posicionamento em relação a cada tema e 

estipulando regras sobre como devem agir os colaboradores em relação a ele. 

Para fins dessa avaliação, buscou-se observar, no que couber, as políticas sobre os 

seguintes assuntos: recebimento e oferecimento de brindes e presentes; prevenção da ocorrência 

de atos de corrupção (ativa ou passiva) no contato entre representantes da empresa e terceiros; 

prevenção do nepotismo; realização de patrocínios e doações filantrópicas; prevenção de 

conflitos de interesse no relacionamento com agentes de órgãos e de outras entidades públicas; 
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prevenção de conflitos entre os interesses privados de seus colaboradores e o interesse público; 

prevenção de fraudes e corrupção na participação (como fornecedor) em processos licitatórios e 

na execução de contratos administrativos (como contratado). 

Verificou-se que o ambiente normativo do Banco alcança grande parte dos temas 

analisados. Todavia, alguns ainda podem ser aprimorados ou precisam ser implantados, 

conforme segue: 

1) prevenção da ocorrência de atos de corrupção - as normas apresentadas pelo 

Banco, como cumprimento dos quesitos avaliados neste aspecto, precisam de 

aprimoramento, para que deixem de forma clara aos públicos interno e externo que o 

Banco não tolera atos de corrupção e que punirá as ocorrências porventura detectadas; 

2) prevenção ao nepotismo - apesar de os editais do Banco para contratação de 

empresas terceirizadas já estabelecerem as vedações ao nepotismo impostas pela 

legislação, a norma disciplinar do Banco ainda não incorporou os requisitos 

estabelecidos pelo Decreto nº 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação ao nepotismo 

no âmbito da Administração Pública Federal, o qual alcança o BNB por força do 

disposto nos arts. 1º e 2º, II. 

Na área de concessão de patrocínios, verificou-se que os normativos foram atualizados 

nos exercícios de 2014 e 2015, conforme compromisso firmado pelo Banco após o apontamento 

de falhas nos processos de concessão e de prestação de contas do exercício de 2013, examinados 

no escopo da Auditoria de Acompanhamento nº 201405567. Portanto, os manuais básicos e de 

procedimentos foram aperfeiçoados visando a evitar novas ocorrências de falhas na área. 

A Superintendência de Desenvolvimento Humano, em manifestação ao Relatório 

Preliminar, informou que realizará o cotejamento das normas disciplinares com o Decreto nº 

7.203/2010 e a Lei nº 12.846/2013, para atendimento das recomendações propostas pela 

Controladoria. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1) aprimorar o ambiente normativo, de forma a deixar clara a posição do Banco quanto 

ao compromisso de combate à corrupção; 

2) aperfeiçoar o normativo disciplinar para que os empregados fiquem cientes das 

vedações contidas no Decreto nº 7.203/2010, quanto à contratação de colaboradores 

(empregados, terceirizados e estagiários) e de empresas, nos casos em que especifica; 

3) avaliar a conveniência de implantar novos mecanismos de controle nas áreas 

envolvidas, a exemplo do formulário “Declaração de não vínculo e não parentesco 

com funcionários do Banco do Nordeste”, da área de gestão de patrocínios, com as 

adaptações necessárias a cada situação. 
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4. Treinamentos periódicos e comunicação sobre o programa de integridade. 

Com relação à comunicação, foi avaliada a existência e a aplicação de uma estratégia 

relacionada aos temas de integridade, para o fomento da postura ética a todos os colaboradores 

da empresa, a prevenção de situações de conflito de interesses, de corrupção e de fraude. 

Também foi avaliada a disponibilidade das normas de integridade e suas atualizações para que 

todos os colaboradores possam consultá-las. 

Com relação ao treinamento, enfocaram-se as capacitações sobre temas de ética e 

integridade aplicadas pela empresa, avaliando quais as existentes, se o seu planejamento e 

execução contam com a participação das áreas responsáveis pelas ações relacionadas à 

integridade, se há estratégia de estímulo para incentivar a participação dos funcionários nos 

treinamentos, bem como qual a percepção dos colaboradores sobre esses treinamentos.  

Avaliou-se, ainda, a existência de mecanismos para assegurar que todos os funcionários e 

dirigentes sejam alcançados pelas capacitações de conteúdo de interesse geral e que as 

específicas alcancem o público de interesse para cada tema.  

Por fim, a avaliação buscou verificar a existência de estratégias para capacitação de 

terceiros (consultores, parceiros, contratados, intermediários, etc.) ligados à empresa. 

No BNB, verificou-se a existência de campanhas de comunicação cujo foco é a 

disseminação do conhecimento acerca dos processos que envolvem a gestão de pessoas, com o 

objetivo na mitigação de possíveis falhas em serviços e suas eventuais consequências, inclusive 

disciplinares. Essa política de comunicação está sob a responsabilidade do Ambiente de Gestão 

de Pessoas. 

As ferramentas utilizadas variam conforme o objetivo, podendo ser comunicados 

temporários ou conteúdos que são disponibilizados por determinado período, sempre utilizando a 

intranet como principal canal de comunicação. 

A título de exemplo, merecem destaques os conteúdos relacionados à Lei nº 12.813/2013 

– Conflito de Interesse e a difusão das normas internas que versam sobre o regime disciplinar da 

Instituição. 

Existem, também, iniciativas a cargo da Comissão de Ética, que promove a difusão de 

informações em harmonia com o plano de ação elaborado anualmente. 

O principal meio utilizado pela Comissão de Ética são as mensagens dirigidas aos 

funcionários. 

Dentre os conteúdos abordados, podem-se destacar as mensagens de cunho motivacional 

e os temas relacionados ao controle interno. 

Outras áreas, como, por exemplo, os Ambientes de Controles Internos e Gestão de 

Riscos, também veiculam conteúdos na intranet, que podem ser considerados relacionados ao 

tema em comento. 
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Contudo, não se observa articulação entre as diversas áreas citadas, de forma a 

harmonizar e potencializar os efeitos da comunicação. 

Assim, em vista da utilização da intranet, considera-se que a política de comunicação é 

exitosa no alcance de todos os colaboradores que trabalham no interior da Instituição. Contudo, a 

política revela-se ineficaz em relação aos colaboradores que prestam seus serviços fora das 

instalações do BNB, a exemplo dos terceirizados que atuam na Central de Relacionamento de 

Clientes e Informações ao Cidadão. 

Nesse caso, são adotadas estratégias complementares. No caso dos terceirizados que 

atuam Central de Relacionamentos, o repasse das informações necessárias à realização dos seus 

serviços ocorre de forma contínua.  As informações repassadas pelas unidades do Banco, que 

sejam de interesse da Central, são encaminhadas de duas formas: diretamente pelas unidades do 

Banco, adicionando, entre os destinatários, um grupo que inclui todos os colaboradores da 

Central, inclusive os terceirizados; ou de forma indireta, quando são enviadas informações aos 

gestores que, por sua vez, repassam à empresa contratada. Nesse caso, os gestores do Centro de 

Relacionamento repassam os comunicados para a empresa dirigindo-se ao grupo de 

coordenadores e supervisores e ao Grupo Monitoria de Produto e Capacitação, solicitando a 

divulgação imediata no Relatório Diário da empresa terceirizada. Este relatório circula 

diariamente entre os funcionários da empresa e é repassado por e-mail, para que todos os 

colaboradores possam conhecer as novas orientações, comunicações e determinações emanadas 

do Banco do Nordeste. Adicionalmente, o Banco comprometeu-se com a inserção de cláusula 

nos contratos administrativos de prestação de serviços, exigindo dos fornecedores contratados a 

disseminação, junto aos seus empregados, da legislação pertinente à integridade. 

Em relação aos assessores de microcrédito o Banco informou adotar as seguintes práticas: 

entrega do Código de Conduta Ética e Regulamento do INEC aos funcionários daquele parceiro; 

disponibilização desses documentos na Intranet daquele Instituto; acesso a mensagens veiculadas 

por correio eletrônico do INEC. Ademais, informou estar em avaliação o conteúdo dos 

treinamentos relacionados à integridade disponíveis na Comunidade Virtual de Aprendizagem, 

de forma a adaptá-los e disponibilizá-los aos colaboradores que operacionalizam os Programas 

Crediamigo e Agroamigo. 

Na pesquisa conduzida durante o trabalho, 97% do grupo de colaboradores informou já 

ter recebido mensagens eletrônicas (ou outro tipo de comunicação) incentivando a adoção de 

posturas éticas. 75% informaram ser frequente esse tipo de comunicação, conforme gráfico a 

seguir: 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

 
Além disso, 93,75% afirmaram, a partir das campanhas realizadas, compreender melhor a 

importância das políticas de integridade, ética e combate à corrupção, conforme mostra o gráfico 

adiante: 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

 
Releva registrar, também, que a despeito das ações mencionadas, não existe uma 

estratégia de comunicação especificamente relacionada ao tema de integridade. A título de 

exemplo, cabe citar a inexistência de conteúdo relacionado a fraudes e corrupção. Esta lacuna é 

mais relevante na medida em que o BNB foi alvo, em período recente, de várias fraudes em 

operações de crédito cuja consecução foi viabilizada pela participação de funcionários. 

Portanto, trata-se menos de uma estratégia de comunicação especificamente voltada a 

temas relacionados à ética e integridade, e mais a uma política descentralizada de comunicação 

em que diversas áreas divulgam informações relacionadas às atividades sob sua 

responsabilidade. 

Quanto à política de capacitação no âmbito do BNB, a Universidade Corporativa é a área 

responsável pelo mapeamento/planejamento, execução e supervisão dos eventos de capacitação 

demandados pelas diversas áreas do Banco, inclusive aqueles voltados para assuntos 

relacionados à integridade. 

A Universidade Corporativa informou que, a cada ano, propõe soluções de aprendizagem 

visando a atender a todos os públicos do Banco, com programas adequados ao desenvolvimento 

de competências exigidas para cada área/unidade. 

Ainda de acordo com as informações prestadas, os Planos de Educação, elaborados 

anualmente, contemplaram nos anos 2013, 2014 e 2015, a previsão de ofertas relacionadas aos 

temas Ética e Integridade por meio de treinamentos presenciais internos e externos, ou mesmo 

treinamentos à distância priorizados na Comunidade Virtual de Aprendizagem. 
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Dentre os treinamentos realizados à distância, destacam-se os relacionados no quadro a 

seguir, em face da afinidade com o tema integridade: 

 

Quadro de Treinamentos à Distância (período 2013 – 2015) 
Tema Período Participante Carga-horária Público 

Ética 

Organizacional 

2014 

2015 

367 

395 

4 h/a Todos os empregados, bolsista 

de nível Superior e bolsista de 

nível médio. 

Prevenção a 

“Lavagem” de 

Dinheiro 

2013 

2014 

2015 

526 

1145 

469 

20 h/a Todos os empregados, bolsista 

de nível Superior e bolsista de 

nível médio. 

Programa de 

Reciclagem em 

PLD 

2013 

2014 

2015 

33 

32 

7 

4 h/a Todos os empregados. 

Gestão de Risco 

Operacional 

2013 

2014 

2015 

62 

1176 

409 

22 h/a Todos os empregados, bolsista 

de nível Superior e bolsista de 

nível médio. 

O risco 2013 

2014 

2015 

78 

83 

99 

4 h/a Todos os empregados, bolsista 

de nível Superior e bolsista de 

nível médio. 

Controles 

Internos 

2013 

2014 

2015 

225 

335 

73 

10 h/a Todos os empregados, bolsista 

de nível Superior e bolsista de 

nível médio. 

Governança 

Corporativa 

2014 

2015 

610 

309 

20 h/a Todos os empregados, bolsista 

de nível Superior e bolsista de 

nível médio. 

Fonte: Universidade Corporativa do BNB 

 

Em relação aos treinamentos internos presenciais, foram realizados os eventos descritos 

no quadro a seguir: 

 

Quadro de Treinamentos Internos Presenciais (período 2013 – 2015) 
Tema Período Participante Carga-horária Público 

Código de Ética 

Princípios e Valores 

2013 

2014 

2015 

 

1410 

 

24 h/a 

Todos os empregados, recém 

admitidos. 

Governança Corporativa e 

Estratégia 

 

2015 

 

66 

 

16 h/a 

 

Dirigentes. 

Fonte: Universidade Corporativa do BNB 

 

Além desses, houve, também, diversas participações em treinamentos externos 

promovidos por entidades oficiais e privadas, seminários, congressos, encontros, etc. Nesses 

eventos, aconteceram participações individuais ou de grupos de até 20 funcionários. 

No que tange à participação dos funcionários nos cursos relacionados ao tema 

integridade, o próprio Banco reconhece uma adesão aquém do desejável. A título de exemplo, o 

curso de Ética Organizacional promovido pela Comissão de Ética atingiu menos de 10% do 

público-alvo. Outros cursos como “O Risco”, “Controles Internos” e “Governança Corporativa” 

apresentaram procura ainda menor. 
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Em pesquisa realizada junto aos colaboradores, menos de 50% confirmaram ter 

participado de algum evento/capacitação voltado para divulgação e explicação do conteúdo do 

Código de Ética da empresa, conforme resultados apresentados no gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: Elaborado pela CGU. 

 
Neste ponto, impende ressaltar a falha na fase de mapeamento/planejamento, durante a 

qual houve a previsão inicial da participação de todos os empregados e bolsistas. A frustração 

dessa expectativa inicial pode ser creditada tanto ao diagnóstico impreciso do interesse pelo 

tema, quanto ao planejamento inadequado, que deixou de prever as ações preparatórias como, 

por exemplo, uma campanha de sensibilização coordenada com a política de comunicação do 

Banco. 

Todavia, impende reconhecer o empenho da Universidade Corporativa em envolver a 

clientela na definição das ações de capacitação. O planejamento anual de educação corporativa é 

realizado em parceria com os demais ambientes do Banco. Anualmente, a Universidade 

Corporativa realiza oficinas, com a participação de todos os Ambientes envolvidos, com o 

objetivo de sistematizar as ações da Universidade e as necessidades de treinamentos voltadas ao 

corpo funcional. Para a formatação do Plano de Educação Corporativa 2014 foram realizadas 

duas oficinas com a participação de 29 ambientes, enquanto que para o Plano de 2015 estiveram 

envolvidos 34 Ambientes. As oficinas realizadas tiveram como finalidade verificar a adequação 

entre as capacitações previstas e as necessidades de cada ambiente, bem como, receber a 

proposta de novos eventos. Além disso, promoveu-se para o plano de 2015 uma pesquisa junto a 

todas as agências e demais unidades, visando identificar as necessidades de treinamentos, tipos 

preferenciais de capacitação e principais competências a serem desenvolvidas, visando ampliar e 
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democratizar as sugestões de capacitação. Para o ano de 2016 será realizada uma nova Oficina 

de Trabalho visando um reforço no programa de integridade, envolvendo as unidades de 

Auditoria Disciplinar, Ambiente de Gestão de Pessoas, Ouvidoria, Comissão de Ética e os 

ambientes de Controles Internos e Segurança Corporativa. 

Como estratégia para estimular o interesse dos funcionários, já se discute tornar os 

treinamentos obrigatórios para todos os gestores de equipe, bem como ser pré-requisito para a 

participação em qualquer concorrência interna ao quadro de funções comissionadas. 

Esta estratégia, de certa forma, já vem sendo adotada em alguns casos, no âmbito da 

sistemática de “Trilhas de Aprendizagem”, as quais já se constituem em pré-requisito para 

concorrer ou assumir diversas funções no BNB. Um exemplo é a “Trilha de Formação 

Bancária”, na qual estão inseridos os cursos “´Ética Organizacional”, “Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro” e “Gestão de Risco Operacional”, e que tem como público-alvo todos os empregados 

com o cargo de analista bancário admitidos a partir de 2003. 

Em alguns casos, os resultados são auspiciosos.  Considerando o quantitativo acumulado 

de participantes em cursos realizados exclusivamente na Comunidade Virtual de Aprendizagem 

e a quantidade atual de 7.124 funcionários, verifica-se um percentual significativo de 

participação dos funcionários nos seguintes treinamentos: Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

(6.457 participantes - 90%) e Gestão de Risco Operacional (6.201 participantes - 87%). Porém, 

algumas situações ainda carecem de melhorias, a exemplo dos cursos Controles Internos (1.773 

participantes - 25%) e Ética Organizacional (1.353 participantes -19%). 

No caso das avaliações de desempenho, ainda não se utiliza nenhum critério relacionado 

à participação dos empregados nos cursos citados. 

No que concerne à eficácia dos treinamentos, o Banco informou, citando o curso de Ética 

Organizacional como exemplo, que no encerramento, o participante é obrigado a realizar uma 

prova de avaliação do conhecimento adquirido, bem como preencher um questionário de 

avaliação do curso. 

Contudo, o Banco não informou a realização de qualquer verificação que visasse a avaliar 

possíveis melhorias na aplicação das políticas e procedimentos após a realização dos cursos. 

Nesse ponto, vale mencionar, a título ilustrativo, as fragilidades observadas nas áreas de 

controles internos e gestão de riscos, tratadas em outras seções deste relatório. Verificou-se que, 

embora se registre a realização de cursos relacionados a ambas atividades, não foi possível 

vislumbrar melhorias significativas dos resultados em face da qualificação promovida.  

Finalmente, embora não haja uma estratégia definida de avaliação das capacitações 

diretamente no desenvolvimento das atividades finalísticas, já existem iniciativas pontuais nesse 

sentido. O Banco já experimentou adotar, além dos treinamentos disponibilizados nas 

modalidades a distância e presencial (interno e externo), uma estratégia de treinamento em 

serviço tomando por base a nota de Rating medida pelos Controles Internos, em todas as 

unidades do Banco, tendo sido o projeto piloto realizado em 15 unidades do Banco, em parceria 

com o Ambiente de Controles Internos. Nesta experiência se tornou possível mensurar o 
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resultado obtido com a qualificação, realizando-se o comparativo entre as Notas de Rating antes 

e depois dos eventos. O projeto de treinamento presencial encontra-se em fase de expansão, de 

forma a atender as agências que atualmente se encontrem com notas de Rating mais baixas.  

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. implementar uma estratégia de comunicação relacionada aos temas de integridade, 

visando ao fomento da postura ética e à prevenção de situações de conflito de 

interesse, de corrupção e de fraude, de forma a alcançar colaboradores internos e 

externos e garantir a sinergia entre as diversas áreas que gerenciam processos 

relacionados; 

2. remodelar o processo de mapeamento/planejamento das capacitações, sob a 

responsabilidade da Universidade Corporativa, de forma a garantir a efetiva 

participação das áreas demandantes nessa fase; 

3. adotar mecanismos que estimulem a participação dos funcionários do Banco nos 

treinamentos relacionados à integridade, a exemplo do que já vem sendo feito nos 

casos dos cursos “Prevenção à Lavagem de Dinheiro” e “Gestão de Risco 

Operacional”. 

4. instituir política para capacitação de terceiros como, por exemplo, os assessores de 

microcrédito e prestadores de serviços que atuem em estreita colaboração com o 

Banco, inclusive compartilhando instalações; 

5. criar mecanismos para avaliar o impacto das capacitações sobre a execução das 

políticas e procedimentos, superando o paradigma atual da simples avaliação 

individual por meio do exame da apreensão de conteúdo, a exemplo da experiência 

realizada nos treinamentos em Controles Internos. 

 

5. Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao 

programa de integridade. 

 
Avaliou-se a existência de uma política de gerenciamento de riscos relacionados à 

corrupção e fraude; se este gerenciamento é formalizado por meio de instrumentos como matriz 

de riscos; e se a análise de riscos é atualizada periodicamente. Além disso, verificou-se se a 

análise de riscos foi utilizada na criação do programa de integridade, bem como se foi 

considerada em sua atualização e aperfeiçoamento. 

Nas instituições financeiras nacionais, entre as quais está o BNB, a Gestão do Risco 

Operacional é regulamentada pela Resolução CMN nº 3380, de 29/06/2006. 

Nos termos dessa resolução, a estrutura de gerenciamento do risco operacional deve 

atender, entre outras atribuições, às seguintes: 

“I - identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional; 
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(...) 

III - elaboração, com periodicidade mínima anual, de relatórios que permitam a identificação e 

correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do risco operacional; 

(...) 

§ 1º A política de gerenciamento do risco operacional deve ser aprovada e revisada, no mínimo 

anualmente, pela diretoria das instituições de que trata o art. 1º e pelo conselho de 

administração, se houver.” 

Dessa forma, o regulador da atividade financeira estabeleceu a necessidade de que a 

instituição disponha de mecanismos aptos a identificar os riscos operacionais e os comunicar à 

alta administração, a quem compete definir e revisar as políticas para o gerenciamento desses 

riscos. 

No BNB, a realização das atividades referentes à gestão do risco operacional está a cargo 

do Ambiente de Gestão de Riscos, subordinado à Superintendência de Controles Internos, 

Segurança e Gestão de Risco, sob a supervisão da Diretoria de Controle e Risco. 

Ao Ambiente de Gestão de Riscos compete “assegurar a manutenção de níveis de risco 

adequados às estratégias e estrutura de capital do Banco, por meio da gestão de modelos e 

metodologias voltados à identificação e gerenciamento dos riscos de crédito, de mercado, de 

liquidez e operacional”. 

No âmbito do Ambiente de Gestão de Riscos, o risco operacional é matéria de trabalho 

das Células de Modelagem de Risco e de Gestão do Risco Operacional, conforme estrutura 

organizacional representada na figura abaixo: 
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Organograma do Ambiente de Gestão de Risco 

 
Fonte: Intranet do BNB. 

 

Conforme o 3011 – Manual de Procedimentos – Gestão do Risco Operacional, Título 02, 

Capítulo 02, entre as diretrizes para a gestão do Risco Operacional, consta a seguinte: 

“g) no gerenciamento dos riscos operacionais será adotada visão por processos, utilizando-se 

de metodologias específicas para: autoavaliação dos riscos; identificação das fragilidades; dos 

fatores de riscos; dos eventos de perdas dos processos, mitigação dos riscos operacionais; 

ativos de informação; controles internos; indicadores chaves de risco.” (Grifou-se) 

No caso da identificação de fragilidades e fatores de riscos, o processo de gestão do risco 

operacional inicia-se pela identificação dos riscos, assim qualificada no 3011 – Manual de 

Procedimentos – Gestão do Risco Operacional, Título 03, Capítulo 03: 

“A Metodologia de Identificação de Riscos Operacionais engloba um conjunto de atividades que 

são executadas a partir da identificação dos riscos operacionais nos processos da Instituição. 

Os procedimentos vinculados a este processo estão consubstanciados abaixo e são iniciados 

após a realização do mapeamento dos processos pelo Ambiente de Arquitetura Organizacional 

e de Processos. Referida metodologia é repassada pelo Ambiente de Gestão de Riscos para a 

Unidade gestora do processo, bem como orientações necessárias para que seja feita a análise 

do processo.” (Grifou-se) 

Contudo, existem outros normativos, a exemplo do 1007 – Manual Básico – Gestão de 

Processos, Normas e Documentos, Título 03, Capítulo 03, em que a responsabilidade pelo 

mapeamento é atribuída ao próprio Gestor do Processo, nos seguintes termos: “É o responsável 
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por iniciar, dirigir e dar suporte à modelagem do processo”, tendo, entre outras atribuições 

“realizar a modelagem dos processos ou subprocessos sob sua responsabilidade, identificar e 

analisar os riscos operacionais e definir os respectivos executores, com o apoio metodológico 

do Ambiente de Gestão Corporativa de Processos, Normas e Documentos e do Ambiente de 

Gestão de Riscos”. 

Destarte, verifica-se contradição quanto à definição da responsabilidade pelo 

mapeamento dos processos, na medida em que os normativos internos ora designam os próprios 

Gestores de Processos, ora atribuem a incumbência ao Ambiente de Arquitetura Organizacional. 

Essa indefinição constitui-se, muito provavelmente, em uma das causas da fragilidade na 

gestão do risco operacional relacionada à pequena disponibilidade de processos devidamente 

mapeados e à inconsistência das informações apresentadas pelas áreas do Banco. O Ambiente de 

Arquitetura Organizacional e de Processos informou que haveria 59 processos mapeados, 

representando cerca de 25% do total. Porém, o Ambiente de Gestão de Risco comunicou que 

somente 15 processos devidamente mapeados estariam à disposição, ou seja, cerca de 6%. 

Essa fragilidade fica ainda mais evidente quando observados os processos priorizados 

pela Diretoria Executiva do Banco do Nordeste, de acordo com a Proposta de Ação 

Administrativa 2010/589-109, de 17/12/2010. Naquela oportunidade, ouve a priorização de 13 

processos para a realização da modelagem e automatização. Desses, decorridos quase cinco anos, 

somente sete estão mapeados. 

Logo, atualmente, o Ambiente de Gestão de Risco possui riscos identificados para 

parcela diminuta dos processos do BNB, o que se constitui em uma fragilidade para a 

consecução dos objetivos relacionados ao gerenciamento do risco operacional. 

Quanto à identificação e quantificação dos eventos de perdas dos processos, verificou-se 

divergência entre os procedimentos adotados pelo Banco e os critérios estabelecidos na 

Resolução CMN nº 3.380/2006 e nas normas internas 3011 – Manual de Procedimento – Gestão 

do Risco Operacional – Título 3 – Capítulo 6 – Versão 003 e 3004 – Manual de Procedimento – 

Título 5 – Capítulo 2 – Versão 001, que tratam da classificação e do fluxo de informação sobre 

as ocorrências de eventos de perdas operacionais. 

Nessa resolução, consta a definição do risco operacional como sendo a possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Entre os eventos de risco operacional, incluem-se 

fraudes internas e externas. 

Alinhado à Resolução CMN nº 3.380/2006, o normativo interno do BNB dispõe o 

seguinte: 

“no caso de eventos relacionados a fraude interna ou externa, o fluxo iniciar-se-á pela unidade 

geradora (Direção Geral ou agências) do evento de perda, que deverá contabilizar o fato 

ocorrido em conta de despesa/perda de capital, de acordo com as instruções contidas no 3004 – 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE 5-2, e, em seguida, incluir dados 
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elucidativos de pré-qualificação do evento de perda no S532 – Sistema de Gestão de Riscos 

Operacionais e de Controles Internos, Módulo IntCorp – de Integração Corporativa”. 

Verificou-se que, em 31/12/2014, havia um total de 97 operações de crédito para cujos 

clientes houve algum registro relacionado à fraude nos sistemas do Banco. A esse conjunto de 

operações estava associado um saldo exposto a risco de R$ 1.372.670,83, um saldo provisionado 

como crédito de liquidação duvidosa no valor de R$ 1.691.590,70 e um saldo baixado para 

prejuízo de R$ 140.174.426,34. 

Além desse grupo de clientes e operações, foi verificada, também, a existência de outro 

conjunto de operações para o qual existe a sinalização de ocorrência de fraude, sem que tenha 

havido, até a execução destes exames, qualquer averiguação e, por consequência, não houve 

registro de alerta/ocorrência ou restrição no sistema de cadastro de clientes do Banco.  

A falta dessas sinalizações está relacionada a 107 clientes, aos quais estão associadas 344 

operações de crédito com saldo exposto a risco no valor de R$ 205.891.886,52, saldo 

provisionado como créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 164.112.063,23 e saldo já 

baixado para prejuízo de R$ 276.380.320,19.   

Considerando que parcela significativa dessas operações envolve recursos do FNE, 

importa destacar que os valores provisionados dizem respeito somente à parcela do risco 

assumida pelo BNB e que o saldo líquido total das operações era de R$ 411.731.300,54 em 

31/12/2014. 

Porém, no exercício de 2014, o Relatório Anual de Gestão de Riscos Operacionais 

informa que as perdas efetivas brutas referentes aos três exercícios anteriores, 2011, 2012 e 

2013, foram de R$ 19,6, R$ 35,9 e R$ 26,7 milhões, respectivamente. 

Adicionalmente, informa que as perdas operacionais identificadas em 2013 foram 

concentradas nas áreas de Gestão de Pessoas (R$ 12,4 milhões), Recuperação de Crédito (R$ 4,5 

milhões), Gestão Tributária (R$ 2,3 milhões), Produtos e Serviços Bancários (R$ 2,0 milhões) e 

Segurança Corporativa (R$ 1,5 milhões). 

Portanto, em evidente desrespeito às normas da autoridade reguladora e contradição com 

os próprios normativos internos, a rotina de apropriação de perdas operacionais vem desprezando 

integralmente aquelas decorrentes de fraudes internas e externas, as quais são tratadas 

indevidamente como Risco de Crédito. 

A consequência é que, na medida em que o ambiente responsável pela Gestão de Risco 

não captura tais perdas, distorcem-se os valores referentes às perdas operacionais e se fragiliza o 

diagnóstico das falhas do processo, deixando de qualificar o risco e recomendar a criação dos 

controles necessários para sua mitigação. 

Dessa forma, considerados os valores expostos a risco ou já contabilizados como 

prejuízo, que decorreram de fraudes, é razoável considerar que o critério atualmente adotado não 

possui amparo legal e tem comprometido significativamente a eficácia da estrutura de 

gerenciamento de risco. 
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Em face do exposto, conclui-se que dentre as metodologias empregadas para 

identificação dos riscos, observou-se que somente a autoavaliação, realizada de acordo com a 

metodologia RCSA (Risk and Control Self Assessment), é aplicada de forma sistemática e 

universal. 

Portanto, constatou-se que as metodologias específicas não são empregadas em sua 

integralidade, acarretando fragilidades para gestão do risco operacional, o que, em larga medida 

reflete-se na baixa efetividade do Plano de Ações Mitigadoras. 

Nesse Plano, dentre as ações elencadas, somente seis foram concluídas em 2014, 

enquanto 49 ações tiveram sua implementação postergada para os anos de 2015 e 2016. O 

histórico do índice de efetividade está apresentado no gráfico a seguir: 

 

 
Fonte: Relatório n° 2015/0009 da Auditoria Interna do BNB 

 
Dentre as ações que tiveram a implementação postergada, registram-se 21 que foram 

incluídas no plano de providências em anos anteriores a 2010, dentre as quais, 15 são 

classificadas como de alta criticidade. 

A baixa efetividade, que é histórica, pode ser explicada por dois fatores preponderantes. 

Em primeiro lugar, um processo deficiente relativo à identificação dos riscos, o que 

ocasiona a elaboração de planos de ação que não refletem as prioridades estratégicas da 

Instituição e que, por isso, têm sua implementação prejudicada em face de outras ações que não 

são captadas no processo de gestão do risco operacional. 
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Em segundo plano, mas não menos relevante, a ausência de tomada de decisão por parte 

da alta administração, no sentido de tornar mais consistente a gestão do risco no BNB, o que 

resta evidente, justamente, em face do histórico observado para os índices de Efetividade das 

Ações Mitigadoras de Riscos Operacionais. 

A título de providência preliminar, a Diretoria de Controle e Risco já anunciou que, 

doravante, independentemente da elaboração do relatório trimestral, o Ambiente de Gestão de 

Riscos enviará, antecipadamente, à Diretoria, o estágio mensal das referidas ações com o fito da 

promoção de um acompanhamento mais tempestivo. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. providenciar o mapeamento dos principais processos identificados na arquitetura 

organizacional, cuja hierarquização deverá ser submetida à aprovação da Diretoria, de 

forma a propiciar o levantamento e adequado gerenciamento dos riscos; 

2. rever os procedimentos de apropriação das perdas efetivas brutas, de maneira que 

aquelas decorrentes de fraudes internas e externas sejam devidamente identificadas e 

quantificadas no Relatório Anual de Gestão de Riscos Operacionais, tendo como 

parâmetros objetivos a Resolução CMN nº 3.380/2006; 

3. priorizar a implementação das medidas previstas no Plano de Ações Mitigadoras, de 

forma que a análise periódica dos riscos enseje uma tomada de decisão tempestiva e 

efetiva na mitigação dos mesmos. 

 

6. Registros e controles contábeis. 
 
Foram avaliados os mecanismos (normativos e sistemas) utilizados pela empresa para 

garantir a fidedignidade das informações contábeis e evitar fraudes. 

Também se avaliou a adequabilidade dos recursos (materiais, humanos, capacitação, etc.) 

disponíveis para o setor de contabilidade e as medidas adotadas pela empresa para identificar e 

investigar mudanças nos padrões de ativos, passivos, receitas ou despesas que possam indicar 

risco de corrupção ou violação às suas normas de integridade. 

Quando o ativo, passivo, receita ou despesa não é mensurado pelo custo histórico, foi 

verificado se a avaliação feita é devidamente justificada e de fácil verificação, bem como, a 

depender do caso, realizada por profissional competente. 

Verificou-se que os fluxos e procedimentos relativos às políticas e práticas contábeis 

adotadas pelo Banco encontram-se devidamente normatizadas internamente, sendo objeto de 

atualização sempre que surgem mudanças nas regras que disciplinam a matéria. 

O Ambiente de Contabilidade do Banco, vinculado à Superintendência de Controle 

Financeiro, que integra a Diretoria de Controle e Risco, é composto por uma gerência e três 
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células, totalizando 29 empregados, os quais possuem formação nas áreas de Finanças, Ciências 

Contábeis, Ciências Atuariais e Direito. 

Além dos registros efetuados pelas diversas áreas do Banco no S-230 – Sistema de 

Entrada de Dados por Evento - SEDE, que geram lançamentos na contabilidade, o ambiente 

utiliza ainda os sistemas S-220 – Sistema Integrado de Contabilidade, S-440 – Sistema de 

Demonstrações Financeiras e S-231 – Sistema de Conciliação de Contas. Encontra-se em 

desenvolvimento o Sistema Enterprise Resource Planning – ERP, que após sua implantação 

substituirá parte dos sistemas atualmente em uso.  

A alimentação dos sistemas é feita por empregados do Banco, não havendo empregados 

terceirizados atuando neste processo. Tal qual ocorre em diversas áreas do Banco, para os 

registros contábeis há alçadas de decisão baseadas no valor dos lançamentos. O Banco se 

manifestou confirmando a suficiência e adequação dos sistemas contábeis em uso e do quadro de 

pessoal alocado ao Ambiente de Contabilidade. 

Nos últimos três exercícios a Auditoria Interna realizou apenas uma auditoria com o 

objetivo específico de avaliar a fidedignidade da informação contábil e a aderência dos controles 

internos da empresa, resultando na emissão do Relatório de Auditoria nº 2015324, que alcançou 

as demonstrações contábeis de 31/12/2014. No entanto, semestralmente, a Auditoria realiza 

avaliação do Sistema de Controles Internos do Banco, conforme as diretrizes da Resolução nº 

2.554/1998 do Conselho Monetário Nacional. 

O Banco utiliza o custo histórico como base de mensuração para os ativos e passivos e 

não desenvolveu indicadores (red flags) capazes de identificar alterações anormais em ativos, 

passivos, receitas e despesas. 

Considerando que a concessão de crédito se constitui na principal área de atuação do 

BNB, buscou-se avaliar a fidedignidade dos registros concernentes e os controles internos sobre 

as operações, bem como os reflexos de desconformidades identificadas sobre as demonstrações 

contábeis. 

O primeiro aspecto analisado diz respeito à forma de contabilização das perdas 

decorrentes de fraude. O Banco informou que a partir do lançamento da restrição do tipo grave 

(Código 265) no seu sistema de cadastro – S400, as operações dos clientes são classificadas no 

rating H – Nota Ajustada, o que gera a provisão para créditos de liquidação duvidosa de 100% 

dos saldos, nos termos da Resolução CMN nº 2.682/1999, tendo como contrapartida despesa de 

provisão. Acrescentou ainda que o prejuizamento somente vem a ser efetivado quando a 

operação chegar ao nível H por inadimplência e passar 180 dias nessa condição. 

Em segundo lugar, foi analisada a tempestividade dos registros decorrentes de fraudes. 

Nesse sentido foi identificada a existência de um conjunto de operações com sinalização de 

fraude, que aguardam apuração pelo Ambiente de Auditoria Disciplinar, e que não possuem 

nenhum tipo de alerta ou registro no sistema de cadastro do Banco. Em decorrência dessa 

situação, nenhum reflexo foi produzido na contabilidade do Banco, a não ser os procedimentos 

de constituição de provisão e prejuizamento decorrentes do atraso. 
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Com efeito, a falta de lançamento de alerta ou restrição no cadastro dos clientes acarreta 

o desconhecimento para as áreas negociais do Banco, que tais clientes devem ser tratados com, 

no mínimo, cautela em relação aos negócios já contratados ou demandas eventualmente 

existentes e que se encontrem em análise, em virtude da elevada exposição ao risco. 

Apesar de grande parte dos valores dessas operações já terem sido levados ao resultado 

do Banco, como a constituição de provisão e o prejuizamento decorreram da inadimplência no 

pagamento das obrigações contratadas, restou demonstrada a ausência de adoção de medida 

tempestiva de reconhecimento contábil da provável perda decorrente de fraudes e/ou 

irregularidades.  

Essa falta de reconhecimento da provável perda decorrente de fraudes internas ou 

externas gera impactos na fidedignidade e transparência das demonstrações contábeis, já que não 

informa adequadamente ao mercado que tais prejuízos são iminentes e não decorrem dos riscos 

usuais de crédito. Vale destacar ainda, no caso em análise, que parte significativa da fonte 

desviada é do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. reavaliar os procedimentos adotados em casos de sinalização de provável existência de 

fraude em operações de crédito, à luz das recomendações 5 e 6 propostas no item 10 

deste Relatório; 

2. aprimorar os mecanismos de transparência das demonstrações contábeis, de forma que 

sejam evidenciados os valores prováveis de perda em função de fraudes internas e 

externas. 

 

7. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável 

pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento. 
 
Nesse tema, foi verificado se há uma área específica na empresa, responsável pelo 

programa de integridade, bem como a adequação dos recursos (humanos, financeiros, espaço 

físico, materiais, capacitações, etc.) que lhe são disponibilizados, suas competências, a forma e a 

abrangência de sua atuação. Adicionalmente, foi analisado se a área responsável pelo programa 

dispõe da autonomia necessária para sua adequada atuação. 

Verificou-se que o BNB não possui programa de integridade instituído, nem uma área ou 

estrutura que concentre todas as medidas ou políticas de integridade. A atuação do Banco na 

matéria encontra-se diluída em diversas áreas, sendo as principais destacadas no Ofício 

2015/442-373, parcialmente transcrito a seguir: 

“[...] 

a) Auditoria Disciplinar 

Inexiste no Banco uma área diretamente responsável pelo Programa de Integridade. 

Entretanto, o Ambiente de Auditoria Disciplinar, que integra a Superintendência de 
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Auditoria, possui dentre outras atribuições, elucidar situações com sinalizações de 

irregularidades, denunciadas ou identificadas por órgãos internos e externos para 

fins de decisão administrativa e apuração de responsabilidades nos casos passíveis 

da medida. 

b) Ambiente de Gestão de Pessoas 

Cabe ao Ambiente de Gestão de Pessoas gerenciar as informações advindas do 

processo de Gerenciamento Disciplinar, bem como indicar ações que resultem na 

consequência administrativa dos atos praticados, em articulação com as 

Superintendências de Auditoria, de Controles Internos, Segurança e Gestão de 

Riscos, e Jurídica. O Gerenciamento Disciplinar tem como objetivo apurar e julgar 

responsabilidade funcional relativa a ocorrências sobre as quais haja infração a 

normas legais e/ou regulamentares do Banco. 

c) Ouvidoria 

A Ouvidoria é responsável pelo gerenciamento do processo de Atendimento de 

Ouvidoria, que contribui com o desenvolvimento de um ambiente íntegro, tendo, 

conforme definido no Estatuto Social do Banco, uma atuação pautada pela 

transparência, independência, imparcialidade e isenção, sendo dotada de condições 

adequadas para o seu efetivo funcionamento. Suas atribuições, além do Estatuto 

Social, estão definidas na Resolução de Diretoria nº RD/5449 – Apêndice D.  

d) Comissão de Ética 

O Banco do Nordeste possui uma Comissão de Ética formalmente constituída que é 

responsável pela educação e difusão de condutas éticas, zelar pelo cumprimento do 

Código de Conduta Ética e aplicar sanções, quando necessário. A sua constituição e 

atribuições se deram através de normas aprovadas pela Alta Administração. 

e) Ambientes de Controles Internos e Segurança Corporativa 

Sobre a existência de área responsável pela implementação e monitoramento dos 

controles internos, temos a registrar que o Banco do Nordeste do Brasil S.A., em 

adequação às exigências constantes na Resolução CMN 2.554, de 24 de setembro de 

1998, aprovou a estrutura do Ambiente de Controles Internos (ACI), em 03 de junho 

de 2003, por meio da Resolução de Diretoria nº RD/5.127. Não obstante, impende 

ressaltar que a prática das atividades de controle internos no Banco do Nordeste 

ocorre de forma distribuída nos diversos segmentos gerenciais e administrativos da 

empresa, cabendo a cada gestor uma postura coerente com os interesses 

empresarias. A postura ética e disciplinada dos funcionários se constitui em fator 

determinante na conformidade, conforme Código de Ética. Nesse contexto, o 

Ambiente de Controles Internos é composto pela Célula de Estruturação e 

Monitoração dos Controles Internos, pela Célula de Controle de Processos da 

Direção Geral e pelas Centrais Regionais de Controle Interno AL/PB/PE/SE, 

BA/MG/ES, CE/RN e MA/PI, que possuem as atribuições citadas na RD 5.472. Afora 
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isso, as diversas unidades do banco comportam atividades voltadas a controle, a 

exemplo dos comitês e alçadas estabelecidas para resguardar a segregação de 

função e mitigar o conflito de interesses.” 

As áreas apresentadas pelo Banco como as responsáveis pelas medidas de integridade 

possuem suas atribuições e maneiras de atuação formalmente definidas nos normativos internos 

da empresa. No entanto, a falta de visão abrangente do tema faz com que não haja um melhor 

planejamento geral de ações voltadas a proporcionar um ambiente de integridade. 

Verificou-se que, em determinadas situações, a atuação de uma área não alcança os 

resultados esperados na empresa como um todo. Por exemplo, os relatórios de conformidade 

produzidos pelo Ambiente de Controles Internos são encaminhados pela Diretoria de Controle e 

Risco às áreas examinadas, normalmente a rede de agência bancária, para ciência e correção dos 

problemas apontados. 

Porém, observa-se que as falhas relatadas não são objeto de adequada cobrança de 

esclarecimentos e responsabilidades por parte das Superintendências Estaduais e Diretoria de 

Negócios, que, por sua vez, não é objeto de acompanhamento pela diretoria colegiada e 

conselhos (administração e fiscal). 

Constatou-se ainda um acúmulo de situações confirmadas e outras indicativas de fraude 

contra o Banco a serem apuradas pelo Ambiente de Auditoria Disciplinar, sem que tivessem sido 

feitos alertas e registros no sistema de cadastro do BNB, de modo a alertar as áreas negociais 

para cautela e atenção nos pleitos e operações de crédito de interesse desses clientes, dada a 

elevada exposição ao risco. 

O Ambiente de Controles Internos, integrante da Diretoria de Controle e Risco, encontra-

se claramente subdimensionado, comprometendo a sua atuação no controle de segunda camada, 

conforme relatado no item 10 deste Relatório. 

Portanto, em resumo os exames realizados no presente trabalho demonstram que, além da 

inexistência de área específica na empresa que seja responsável por um programa de integridade, 

as medidas ou políticas de integridade executadas em diversas áreas do Banco carecem de 

efetividade e integração para que possam de fato produzir os resultados almejados, bem como 

carecem de um tratamento adequado pela alta administração da empresa. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. avaliar a conveniência/oportunidade de criação de uma área específica responsável 

pelas ações de integridade; 

2. caso não seja viável a recomendação acima, avaliar a possibilidade de atribuir a uma 

área existente ou a um grupo constituído para essa finalidade a responsabilidade de 

gerenciamento das ações relacionadas à integridade na empresa. 
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8. Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a 

funcionários e terceiros, e mecanismos destinados à proteção de denunciantes 

de boa-fé. 
 

Foram avaliados os canais para recebimento de denúncias da empresa, quanto a sua 

existência e adequabilidade, bem como a atuação da empresa no incentivo à realização de 

denúncias e na proteção aos denunciantes de boa-fé. Além disso, verificou-se se as denúncias 

recebidas pela empresa foram apuradas por comissão independente. Buscou-se mensurar, 

também, a percepção dos colaboradores sobre a realização de denúncias à empresa. Por fim, foi 

avaliada a existência de canal para esclarecimento de dúvidas e prestação de informações sobre 

questões de integridade. 

Verificou-se que o BNB tem quatro canais formais para recebimento de denúncias: a 

Comissão de Ética, a Ouvidoria, a Auditoria e o Comitê de Auditoria. 

A Comissão de Ética recebe as denúncias por intermédio de mensagens eletrônicas 

dirigidas ao endereço comissaodeetica@bnb.gov.br e a divulgação ocorre por meio de 

comunicados e palestras presenciais, além de ficar exposto no sítio eletrônico www.bnb.gov.br 

para conhecimento da sociedade em geral. Caso seja do interesse do denunciante, as informações 

também podem ser encaminhadas em meio físico para o endereço “Comissão Ética do Banco do 

Nordeste - Av. Doutor Silas Munguba, 5700 - Bairro: Passaré - Fortaleza CE - 60.743-902”. 

Importa registrar que o acesso ao endereço de correio eletrônico da Comissão de Ética no 

sítio do Banco na Internet pode ser encontrado por meio de três passos, estando relacionado à 

área que contém informações institucionais – “Sobre o Banco”. Na página referente à Comissão 

de Ética, há um breve resumo de suas atribuições, entre as quais “Apurar, mediante denúncia ou 

de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes”. Há, também, um link para 

acesso ao Código de Conduta Ética do BNB. 

São aceitas denúncias anônimas. Porém, a Comissão de Ética informa respeitar o direito 

constitucional do denunciado em ter acesso a todo o teor do processo em que ele é acusado, 

inclusive aos dados do denunciante, conforme orientação emanada da Comissão de Ética Pública 

– CEP, de que não se sonegue nenhuma informação. 

Nesse ponto há que se mencionar o Art. 24, VIII, do Código de Conduta Ética, em que o 

BNB compromete-se a “prover garantias institucionais quanto ao sigilo, à reserva de 

informações dos processos e à identidade de colaboradores envolvidos em denúncias, 

objetivando preservar direitos e proteger a neutralidade das decisões”. 

A Ouvidoria tem sua atuação regulamentada por meio da Resolução CMN nº 3849, de 

25/03/2010, na qual não há menção ao tratamento de denúncias, mas de reclamações, o que 

remete à ideia da resolução de conflitos de natureza comercial na relação com os clientes. 

No sítio eletrônico do Banco, existe um link na página principal para acesso direto à 

página da Ouvidoria. Nesse espaço, o conteúdo esclarece o papel da Ouvidoria, de acordo com o 

seguinte enunciado: “A Ouvidoria do BNB atua de forma ágil e transparente no atendimento de 

mailto:comissaodeetica@bnb.gov.br
http://www.bnb.gov.br/
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sugestões, denúncias e reclamações que não foram solucionadas adequadamente ou quando o 

cliente não se sentir satisfeito com a resolução dada ao problema pelos nossos outros canais de 

atendimento, Agências ou Centro de Relacionamento”. 

São apresentados também os canais de atendimento: telefone com chamada gratuita 

(0800), telefone para atendimento às pessoas com alguma deficiência auditiva, também gratuito 

(0800), fac-símile e endereço para o qual podem ser remetidas as informações na forma de 

correspondência.  

No sítio eletrônico, há também uma ferramenta do tipo “Fale Conosco” em que o 

interessado poderá fazer a comunicação por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Os 

tipos de manifestação incluem denúncia, bem como elogio, informação, reclamação e sugestão. 

Esses canais de atendimento da Ouvidoria são divulgados nas dependências do próprio 

Banco, na intranet, no seu sítio eletrônico na internet e nos demais canais de comunicação 

utilizados para difundir os produtos e serviços da instituição. Essas informações também são 

registradas nos extratos, nos comprovantes, inclusive eletrônicos, nos contratos formalizados 

com os clientes, nos materiais de propaganda e de publicidade e nos demais documentos que se 

destinem aos clientes e usuários dos produtos e serviços do BNB. 

Por meio desses canais, é possível o registro de denúncia anônima. No 1002 – Manual 

Básico – Ouvidoria, Título 02, Capítulo 01, está definido que “As manifestações recepcionadas 

pela Ouvidoria compreendem reclamações, denúncias identificadas ou anônimas, informações, 

sugestões e elogios”. 

No 3043 – Manual de Procedimentos – Ouvidoria, Título 02, Capítulo 05, restou 

esclarecido o papel da Ouvidoria no tratamento da denúncia anônima: 

“1. O tratamento de denúncias obedecerá aos seguintes procedimentos: 

[...] 

Se na análise do teor da denúncia anônima forem observados indícios consistentes de 

ilícito ou má conduta, a Ouvidoria encaminhará a demanda à unidade pertinente para 

conhecimento e eventual adoção das providências cabíveis.” 

Dessa forma, resta claro o papel da Ouvidoria como canal de recepção, análise e 

encaminhamento de denúncias, as quais são tratadas pelas instâncias internas competentes. 

A Auditoria Interna conta com um Ambiente de Auditoria Disciplinar, que tem entre suas 

atribuições a de proceder à análise de denúncias, inclusive anônimas, e irregularidades 

identificadas por órgãos internos e externos, bem como apurar responsabilidades funcionais, 

quando identificada a autoria, para fins de subsidiar a tomada de decisão pelos Comitês 

Disciplinares. 

A Auditoria Disciplinar poderá receber demandas diretamente de qualquer unidade da 

Instituição ou de qualquer um de seus colaboradores, especialmente, do Cliente Consulta, da 

Ouvidoria, dos órgãos colegiados - Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Conselho de 
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Administração. Entretanto, a Superintendência de Auditoria não possui um canal específico para 

acolhimento dessas demandas. 

Além desses, o Comitê de Auditoria, na forma regulamentada pela Resolução CMN nº 

3198, de 27/05/2004, também pode funcionar como canal para recebimento de denúncias por 

força de suas atribuições, dentre as quais, “estabelecer e divulgar procedimentos para recepção 

e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos 

aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de 

procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação”. 

Em sua página na intranet, o Comitê de Auditoria informa que “O Comitê possui 

endereço eletrônico – comitedeauditoria@bnb.gov.br – por meio do qual qualquer pessoa pode 

encaminhar mensagens relacionadas com denúncias acerca do descumprimento de normativos e 

dispositivos legais aplicáveis ao Banco, às quais será dado tratamento de confidencialidade. 

Somente os membros do Comitê possuem permissão para acessar à referida Caixa Postal. Os 

seus normativos constam de Regimento Interno e Manual de Procedimentos, os quais estão 

inseridos na página do Banco do Nordeste na Internet / Intranet”. 

No sítio eletrônico do Banco na internet não havia qualquer orientação acerca da 

possibilidade de encaminhamento das denúncias para o Comitê de Auditoria, o que foi corrigido 

ainda no curso dessa auditoria. Atualmente, anuncia-se que “Qualquer pessoa, física ou jurídica, 

pode relatar informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos 

aplicáveis ao Banco do Nordeste do Brasil ou regulamentos e códigos internos”, bem como os 

meios para encaminhamento das referidas informações. 

Desta forma, observa-se que existe uma gama interessante de oportunidades para o envio 

de denúncia por parte do colaborador, terceiro, cliente ou cidadão. Contudo, importa registrar as 

previsões normativas acerca do papel da Ouvidoria, que se constitui no canal mais visível e, 

possivelmente, aquele que seria mais acionado, especialmente pelo público externo. 

Em pesquisa realizada, 89,16% dos colaboradores responderam reconhecer a existência 

de canal de denúncia no BNB. 

mailto:comitedeauditoria@bnb.gov.br
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

Mais de 90% dos pesquisados concordaram, em alguma medida, que os canais de 

denúncias são facilmente acessados por todos. 

 

Fonte: Elaborado pela CGU. 
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Em relação ao eventual uso de um dos canais de denúncia, 89,64% responderam que, 

caso tivessem conhecimento de possíveis violações às normas da empresa ligadas à ética e 

integridade, saberiam quais canais utilizar para a realização da denúncia. 

 

 

Fonte: Elaborado pela CGU. 

Perguntados acerca da efetiva utilização dos canais de denúncias, 82,35% dos 

participante informaram nunca utilizar e 14,03% disseram utilizá-lo raramente. 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

O 1002 – Manual Básico – Ouvidoria dispõe que “O atendimento da Ouvidoria deve 

acatar as demandas dos clientes externos relativos à prestação de serviços e produtos do Banco. 

As demandas internas serão recebidas e direcionadas aos canais competentes existentes na 

instituição, tais como Comitê de Ética, Comitê de Avaliação de Pessoal, Auditoria e Área de 

Desenvolvimento Humano”. 

A existência de múltiplos canais de recebimento de denúncias, os quais não serão, 

necessariamente, os responsáveis pelos trabalhos investigativos e apuratórios, ensejam um fluxo 

de informações que permita o controle adequado dessas demandas, inclusive por meios de 

indicadores que possibilitem o monitoramento por parte da alta administração. Porém, no cenário 

atual, não se vislumbra a existência desse controle. 

Quanto aos canais para prestação de informações de esclarecimento de dúvidas ao 

público, o BNB utiliza-se do Centro de Relacionamento com Clientes e de Informação ao 

Cidadão, o qual é subordinado ao Ambiente de Marketing, Superintendência de Marketing e 

Comunicação e à Presidência do Banco. São oferecidos vários canais de atendimento a clientes e 

a cidadãos em geral, onde são recepcionadas todas as demandas. Porém, não há um canal 

específico para prestar esclarecimentos sobre questões de integridade. 

Em relação ao incentivo à denúncia, registra-se uma atuação tímida por parte da 

Comissão de Ética, que tangencia a questão em seus comunicados. Não se identificou a 

existência de qualquer campanha de maior alcance visando ao estímulo pela procura dos canais 

descritos. 
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Na pesquisa aplicada, mais de 60% dos colaboradores informaram nunca terem visto ou 

não se lembrarem de ter visto manifestações da empresa incentivando a realização de denúncias. 

Porém, paradoxalmente, mais de 80% afirmam acreditar que a direção espera e deseja que estes 

casos sejam denunciados por aqueles que tomarem conhecimento. 

 

 

Fonte: Elaborado pela CGU. 

Não há, tampouco, previsão nos normativos internos relativa à prevenção de retaliação 

aos denunciantes, como por exemplo, mudança de lotação, caso o denunciado seja colega ou 

chefe da mesma área ou unidade, e afastamento temporário das atividades. 

Em pesquisa aplicada junto aos colaboradores, observa-se que o entendimento acerca da 

questão é bastante difuso, conforme mostrado no gráfico a seguir: 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

A inexistência de medidas específicas para prevenir a retaliação pode inibir a 

apresentação de denúncias, conforme restou claro na pesquisa. Perguntados se, caso você tivesse 

conhecimento de possíveis violações às normas da empresa ligadas à ética e integridade, teriam 

segurança em usar os canais de denúncia, 39,76% responderam se sentirem inseguros, conforme 

resultados apresentados no gráfico a seguir: 

 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

58 

 

Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

Quanto à apuração da denúncia, no âmbito do BNB poderá ficar a cargo da Comissão de 

Ética ou do Ambiente de Auditoria Disciplinar. 

À Comissão de Ética cabe examinar e, se for o caso, deliberar sobre consultas, denúncias 

ou representações formuladas contra funcionários, administradores e colaboradores, unidade ou 

setor em que haja ocorrido a falta. Constatado que o caso a ser apreciado pela Comissão de Ética 

já está regulamentado nos normativos do Banco, o mesmo deverá ser encaminhado ao órgão 

competente para as providências cabíveis. 

As denúncias recebidas pela Comissão de Ética do BNB são apuradas seguindo o 

regramento definido na Resolução nº 10 da CEP – Comissão de Ética Pública, complementado 

por especificidades estabelecidas no Regimento Interno da Comissão. 

A Comissão de Ética não foi capaz de apresentar qualquer dado relativo à quantidade de 

denúncias recebidas, tratadas e em tratamento, à quantidade de denúncias recebidas em relação a 

determinado assunto ou a determinada área da entidade e à quantidade de denúncias, dentre as já 

tratadas, que resultaram em punições ou alterações na entidade, bem como aquelas que não se 

confirmaram. 

Importa destacar que a única sanção de que poderá se valer a Comissão de Ética é um 

registro que não gera efeitos concretos para o infrator. Por essa razão, há a tendência de que 

todos os fatos sejam encaminhados para apuração no Ambiente de Auditoria Disciplinar. Por 
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esta razão, é esse o destino preferencial das denúncias recepcionadas pelos diversos canais 

descritos. 

Assim, as competências e demais definições referentes à “apuração de ocorrências 

anômalas identificadas nos processos conduzidos pelas unidades do Banco, por meio dos 

trabalhos de auditoria e de controles internos, bem como oriundo de denúncias ou quando a 

apuração da irregularidade for solicitada por órgãos internos e externos” estão definidas no 

1014 – Manual Básico – Auditoria.  

A apuração de irregularidades tem início com a averiguação preliminar, que é o 

instrumento por meio do qual a Auditoria analisa a suficiência de elementos acerca da denúncia 

ou da suposta irregularidade para fins de subsidiar a decisão quanto ao procedimento de 

apuração adequado. 

Do resultado da averiguação preliminar, a Auditoria poderá: 

a) arquivar a demanda apresentada, quando não houver indícios de materialidade de 

irregularidade; 

b) realizar procedimento de sindicância quando a autoria da irregularidade não for 

definida; ou 

c) instaurar processo administrativo disciplinar nos casos em que forem identificados 

indícios de autoria e materialidade de irregularidade. 

A sindicância é um procedimento sigiloso de natureza investigativa, conduzida por 

auditor ou por uma comissão sindicante e se aplica aos casos em que, embora exista 

materialidade de irregularidade, não se conhece plenamente a extensão dos fatos e a autoria, 

requerendo, portanto, o aprofundamento das investigações. 

O processo administrativo disciplinar, previsto no 5502-CIN-PESSOAL 15-4, é o 

instrumento destinado a apurar responsabilidades funcionais, realizado de acordo com rito 

disciplinado em norma interna, com observância aos princípios do direito, quando se dispõe de 

materialidades suficientes e se conhece o(s) autor(es) das irregularidades. 

Note-se que as etapas de Averiguação Preliminar e Sindicância são conduzidas pela 

Auditoria, a qual está ligada diretamente ao Conselho de Administração do Banco, o que, em 

tese, garante a devida independência da instância apuratória. Ademais, em face das prerrogativas 

próprias dos auditores, há a garantia do pleno acesso a todas as informações necessárias para o 

cumprimento dessas etapas. 

Os normativos preveem também as situações em que o auditor deverá se abster de 

participar de um trabalho investigativo: “a) tenha interesse direto ou indireto na matéria; b) 

tenha participado ou venha a participar como testemunha, ou representante, ou se tais situações 

ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; c) esteja 

litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou 
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companheiro; d) tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com 

os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”.  

A Auditoria Disciplinar possui informações gerenciais das demandas recebidas, as quais 

são registradas no Sistema de Automação das Atividades da Auditoria (S503 ou SA3). 

A partir de consulta ao citado sistema, a Auditoria Disciplinar informou os quantitativos 

das denúncias recebidas no período de 2012 a 2014, assim como os quantitativos relativos às 

denúncias tratadas e em tratamento no mesmo período: 

Quantidade de denúncias recebidas, tratadas e em tratamento 

TIPO SITUAÇÃO QUANTIDADE 

Tratadas 
Arquivadas 50 

Julgadas 8 

Em tratamento - 19 

Total (recebidas) - 77 

Fonte: Sistema de Automação das Atividades da Auditoria (S503) 

 

Quantidade de denúncias recebidas em relação a determinado 

assunto ou a determinada área da entidade 

ASSUNTO/ÁREA QUANTIDADE 

Processo de Crédito       61 

Serviço de Pessoal             10 

Serviços Bancários             3 

Contratos 1 

Patrimônio                     1 

Tesouraria                     1 

Total 77 

Fonte: Sistema de Automação das Atividades da Auditoria (S503) 

 

Quantidade de denúncias, dentre as já tratadas, que resultaram em 

punições ou alterações na entidade, bem como aquelas que não se 

confirmaram 

Tipo 
Denúncias 

julgadas 

Denúncias que 

geraram punições 

Quantidade de 

punições 

Tratadas 8 6 59 

Fonte: Sistema de Automação das Atividades da Auditoria (S503) 

 

Contudo, tais registros dizem respeito apenas às denúncias recebidas dos seguintes 

canais: Ouvidoria, entidades representativas de classe, Comitê de Auditoria e Ministério Público 

Federal. 

Sem que tenham restado claros os motivos, a Auditoria mantém um estoque de situações, 

para as quais houve alguma sinalização de irregularidade, sem o registro no citado Sistema. 
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Durante a realização destes trabalhos, verificou-se que esse estoque corresponde a 

situações relacionadas a 107 clientes, aos quais estão associadas 344 operações de crédito com 

saldo exposto a risco no valor de R$ 205.891.886,52, saldo provisionado como créditos de 

liquidação duvidosa no valor de R$ 164.112.063,23 e saldo já prejuizado de R$ 276.380.320,19. 

Considerando que parte significativa dessas operações envolve recursos do FNE, importa 

destacar que os valores provisionados dizem respeito somente à parcela do risco assumida pelo 

BNB e que o saldo líquido total das operações era de R$ 411.731.300,54 em 31/12/2014. 

Este fato demonstra que os controles disponíveis não são suficientemente confiáveis. 

Cabe destacar que algumas dessas operações foram auditadas pela Controladoria-Geral 

da União, tendo havido a evidenciação de fraude e comunicação do fato ao Banco por meio de 

relatórios. Em alguns casos, os fatos foram levados ao conhecimento do BNB há mais de dois 

anos. Note-se que em várias operações foram detectados indícios da atuação dos mesmos agentes 

externos e internos, bem como coincidência do modus operandi, que evidenciam a existência de 

nexo entre situações aparentemente isoladas. 

Desta forma, considerando o passivo de situações que aguardam apuração, não se pode 

olvidar que, no cenário atual, a causa do problema relatado configura-se como a deficiência 

operacional do ambiente de auditoria disciplinar, o que fragiliza o processo de tratamento das 

denúncias e, consequentemente, o ciclo de detecção, interrupção e prevenção às fraudes. Em 

plano mais abrangente, a deficiência operacional da Superintendência de Auditoria Interna do 

Banco, conforme diagnóstico presente do Relatório de Auditoria CGU nº 201412798, que tratou 

da avaliação da atuação da Auditoria Interna no exercício 2014. 

Nesse ponto, a pesquisa aponta um desconhecimento dos colaboradores a respeito dessa 

realidade, tendo em vista os resultados apresentado nos gráfico a seguir: 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. especializar os canais de esclarecimento de dúvidas e prestação de informações, de 

forma a garantir a existência de área apta a tratar de assuntos relacionados à 

integridade; 

2. realizar campanha permanente de sensibilização e estímulo à realização de denúncias 

fundamentadas; 

3. harmonizar o tratamento nos normativos internos, relativo ao resguardo dos 

denunciantes, como mecanismo de incentivo e com vistas a evitar eventuais 

retaliações, especialmente dos superiores hierárquicos; 

4. definir um fluxo de tratamento das denúncias que permita o monitoramento dos 

processos e do estoque, inclusive por meio de indicadores, garantindo que as 

informações estejam permanentemente atualizadas e acessíveis para a alta 

administração; 

5. dotar o Ambiente de Auditoria Disciplinar com a capacidade operacional adequada ao 

atendimento das demandas existentes, inclusive estabelecendo metas para o tratamento 

das denúncias. 
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9. Aplicação de medidas disciplinares em caso de violação do programa de 

integridade. 
 

Em conjunto com medidas de integridade que definem políticas e procedimentos de 

integridade, é necessário que também estejam estabelecidas as medidas disciplinares a serem 

aplicadas aos colaboradores nos casos de descumprimento das regras, o que é objeto de avaliação 

neste item. 

Adicionalmente, é fundamental que tais medidas sejam divulgadas aos colaboradores da 

empresa e que estejam sendo, de fato, aplicadas. Assim, a avaliação deste tema incluiu também a 

verificação dos registros de aplicação das medidas disciplinares em casos relacionados à 

corrupção ou fraude, buscando perceber o efetivo funcionamento das normas previstas. 

Verificou-se que em sede de medidas disciplinares, como estratégia de gestão, o Banco 

atua em duas frentes, a de gestão de pessoas, aplicáveis aos colaboradores internos, e a de 

serviços de logística, aplicáveis aos relacionamentos com terceiros. 

Para fins dessa avaliação, buscou-se observar os seguintes aspectos: previsão normativa, 

divulgação e consistência na aplicação das medidas disciplinares aplicáveis aos colaboradores 

em caso de descumprimento das regras de integridade. 

Observou-se, entretanto, que no que tange à efetividade das medidas disciplinares, dentro 

dos temas analisados, alguns pontos ainda podem ser aprimorados ou precisam ser implantados, 

conforme segue: 

 

1) previsão normativa - o Banco possui normas que tratam de sanções disciplinares 

aplicáveis tanto a colaboradores internos como a terceiros. No que diz respeito ao 

normativo aplicado aos colaboradores internos, as medidas definidas são aplicáveis a 

todos, incluindo a alta direção, contudo foi identificada a previsão de uma penalidade 

disciplinar denominada “destituição de função em comissão”, que em sua definição e 

aplicação contém elementos que vão de encontro às regras da política de integridade, 

ensejando do Banco uma discussão no sentido de revisar ou retirar essa medida 

disciplinar do normativo. A Superintendência de Desenvolvimento Humano, em 

manifestação ao Relatório Preliminar, informou que a norma foi modificada em 

05/10/2015 (PAA 2015/506-604), corrigindo a distorção apontada pela CGU. Com 

relação aos terceiros, o relacionamento do Banco com os seus fornecedores de bens e 

serviços está disciplinado nos editais de licitação e nos contratos administrativos 

firmados, que são elaborados em consonância com a Lei n°8.666/1993, Lei 

n°10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005, com cláusula de observância aos princípios 

éticos e os compromissos de conduta definidos no Código de Conduta Ética do BNB. 

Nesse caso, o Banco precisa aperfeiçoar seus editais e contratos administrativos para 

que sejam elaborados também de acordo com as diretrizes propostas na Lei nº 

12.846/2013 e Decreto Nº 8.420, de 18 de março de 2015.   
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2) divulgação das medidas disciplinares - a divulgação dos normativos que tratam de 

disciplina é feita por meio de “infomails”, bem como na intranet com hotsite, 

entrevistas na TV corporativa, blog do Desenvolvimento Humano, pauta no canal de 

notícias da intranet. Adicionalmente, há palestras presenciais para divulgação do 

Código de Conduta Ética, informando, dentre outros assuntos, sobre a possibilidade de 

aplicação de sanções. Com relação aos terceirizados, sobre os quais o BNB não tem 

gerência, adota-se a prática de fazer constar nos contratos firmados com todas as 

empresas fornecedoras que elas e seus empregados se obrigam a respeitar os princípios 

éticos e os compromissos de conduta definidos no Código de Conduta Ética do BNB. 

Para terceirizados mais estratégicos, como os que atuam no Centro de Relacionamento 

com Clientes e Informações ao cidadão, a Comissão de Ética dispensa uma atenção 

diferenciada, com a realização de palestras presenciais sobre o assunto.  

3) consistência na aplicação - no caso dos colaboradores internos, verificou-se que até a 

fase de competência da comissão processante a proposta ou o enquadramento das 

penalidades é feito de forma consistente, baseado em normativos que possuem 

critérios objetivos. Contudo, na instância julgadora, verificou-se a ocorrência de 

inconsistências na decisão quando confrontadas com a penalidade sugerida pela 

comissão processante e ratificadas pela área jurídica, especialmente pela ausência de 

parâmetros e critérios objetivos, que por consequência permitem mudanças de 

entendimento de forma subjetiva, aplicando penalidades diferentes para casos 

semelhantes, sem justificativas para tal ocorrência. No caso dos processos 

administrativos afetos à apuração de infrações que dizem respeito à área dos serviços 

de logística, observou-se consistência na aplicação das penalidades em caso de 

infrações às regras previstas em cláusulas contratuais, sendo aplicadas em consonância 

com o disposto nas Leis n° 8.666/1993 e n°10.520/2002, ou seja, comprovado o nexo 

causal entre o fato apontado e a infração prevista nas referidas Leis, as sanções foram 

aplicadas respeitando a previsão normativa, sem a interferência de critérios subjetivos 

na fase de julgamento.  

 

A percepção dos colaboradores acerca da sujeição e aplicação de medidas disciplinares 

em casos de descumprimento ao disposto nas políticas e procedimentos de integridade, colhida 

por meio por meio de resposta a questionários, está demonstrada nos gráficos a seguir: 
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Fonte: Elaborado pela CGU. 

 

 

Fonte: Elaborado pela CGU. 
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Com relação ao controle gerencial e acompanhamento da efetividade da aplicação das 

medidas disciplinares, o Banco se utiliza de planilhas eletrônicas para controle das informações 

da alçada da comissão de ética e dos serviços de logística e dos registros das informações no 

Sistema de Automação das Atividades de Auditoria para o ambiente de Auditoria Disciplinar. 

A Superintendência de Desenvolvimento Humano, em manifestação ao Relatório 

Preliminar, informou que já está em andamento a implementação das medidas propostas pela 

CGU, a exemplo da PAA 2015/506-604, acima citada e também relacionada a existência de 

critérios objetivos de julgamento. No que diz respeito ao acompanhamento e controle gerencial, 

informou que faz parte do projeto Conexão, que implantará solução de ERP no banco. 

A Superintendência de Logística, em manifestação ao Relatório Preliminar, informou que 

já iniciou a implementação da recomendação de aperfeiçoamento dos editais e contratos, de 

forma que atendam as diretrizes propostas na Lei nº 12.846/2013 e Decreto Nº 8.420/2015. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. aperfeiçoar os editais e contratos administrativos para que sejam elaborados de acordo 

com as diretrizes propostas na Lei nº 12.846/2013 e Decreto Nº 8.420/2015.  

2. aprimorar o normativo disciplinar norteador das decisões da instância julgadora, 

criando critérios objetivos baseados nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade 

e da moralidade administrativa, de modo a evitar tomadas de decisão de forma 

subjetiva. 

3. implantar sistema automatizado para acompanhamento e controle gerencial em todas 

as áreas que demandem aplicação de medidas disciplinares. 

 

10. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou 

infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. 
 

Em caso de violação ao programa de integridade, tanto a irregularidade cometida, quanto 

os danos por ela gerados, devem ser objeto de procedimentos que especificamente visem à sua 

pronta interrupção e tempestiva solução.   

Assim, neste item foi analisado se a empresa dispõe de mecanismos destinados à 

interrupção de irregularidades detectadas, bem como à tempestiva solução da irregularidade 

cometida por um de seus colaboradores e à reparação dos danos por ela gerados.  

Também se avaliou se esses mecanismos estão sendo consistentemente aplicados pela 

empresa, se as ocorrências são registradas e comunicadas à alta direção, e se há mecanismos 

previstos para modificações ao programa de integridade e aos controles internos para evitar a 

reincidência do problema. 

O BNB informou que no ciclo de detecção, interrupção e correção, participam de forma 

mais direta as seguintes unidades: 
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 Ouvidoria; 

 Comissão de Ética; 

 Superintendência de Controles Internos, Segurança Corporativa e Gestão de Risco, e 

 Superintendência de Auditoria. 

A participação da Ouvidoria e da Comissão de Ética incide, preponderantemente, na 

forma de canal de denúncias, conforme tratado no item 8 deste Relatório. Portanto, essa análise 

está concentrada na atuação dos Ambientes de Controles Internos, Segurança Corporativa e 

Gestão de Risco e do Ambiente de Auditoria Interna. 

Quanto aos Ambientes de Controles Internos, Segurança Corporativa e Gestão de Risco, 

cabe pontuar, de início, que no âmbito das instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional – CMN 

determinou, por meio da Resolução nº 2.554, de 24/09/1998, “a implantação e a implementação 

de controles internos voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de 

informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e 

regulamentares a elas aplicáveis”. 

Ressaltou, ainda, a necessidade de que os controles internos, independentemente do porte 

da instituição, sejam efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações 

por ela realizadas. 

O BNB, em atendimento à referida Resolução, mantém implantado sistema de controles 

internos visando a assegurar que os riscos inerentes às atividades da instituição sejam 

identificados e gerenciados adequadamente, com a finalidade maior de fornecer razoável 

garantia à Administração de que os objetivos de negócio estão sendo continuamente alcançados, 

conforme enunciado no Manual Básico de Controles Internos. 

As atividades de controles no BNB estão distribuídas nos diversos segmentos gerenciais e 

administrativos da empresa, de forma que o Sistema de Controles Internos do Banco do Nordeste 

tem a seguinte composição: Conselho de Administração; Conselho Fiscal; Diretoria; Comitê de 

Auditoria; Auditoria Interna; Área de Análise, Cadastro e Risco de Crédito; Área de Controles 

Internos, Segurança e Riscos Operacionais; Área de Controle Financeiro e Área Jurídica. 

Nesse sistema, as atividades de compliance encontram-se designadas ao Ambiente de 

Controles Internos - ACI, criado com o intuito de adequar a estrutura organizacional do BNB aos 

padrões internacionalmente recomendados, permitindo a execução de atividades preventivas 

voltadas para a verificação da conformidade dos procedimentos internos. 

Pode-se, também, situar as atividades atribuídas ao Ambiente de Controles Internos como 

a segunda camada do sistema de controles internos do BNB. Neste framework, a primeira 

camada são os controles internos administrativos exercidos pelas próprias áreas gestoras dos 

processos. A terceira camada corresponde ao Ambiente de Auditoria Interna, a quem compete a 

avaliação dos controles a partir da auditoria dos processos selecionados de acordo com a matriz 

de risco da Instituição. 
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Assim, a responsabilidade básica do Ambiente de Controles Internos consiste em realizar, 

de forma segregada de outras unidades, atividades de certificação e de eficácia de controles 

internos vinculados a processos, produtos e serviços operacionalizados em âmbito institucional, 

com apuração de indicadores e reporte dos resultados desses trabalhos para os demais órgãos 

internos e externos do Banco. 

As atividades desdobram-se em certificações de conformidade realizadas tanto para 

processos da Direção Geral, quanto para produtos e serviços das agências e centrais. 

Para o desempenho das atividades descritas, o Ambiente de Controles Internos conta com 

a estrutura representada na figura a seguir: 

 

Estrutura Organizacional do Ambiente de Controles Internos 

 
                                                    Fonte: Intranet do BNB 

A estrutura atual foi criada a partir da aprovação da Proposta de Ação Administrativa – 

PAA n° 2013/588-032, de 09/04/2013, que tratou da “implantação de novo modelo de 

atendimento à Rede de Agências, com estruturas específicas para implementação do conceito de 

‘esteiras’ ao processo de concessão de crédito”. 

Ocorre que a referida reestruturação, bem como outras alterações promovidas desde 

então, sempre sob a aprovação da Diretoria do Banco, configuraram um cenário de aumento de 

demanda e déficit operacional, em que se constata o descumprimento sistemático das metas 

postas a cargo do Ambiente de Controles Internos. Um quadro de deterioração que se inicia em 

2013 e se agrava no exercício de 2014. 
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No Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos para o 1º Semestre de 2014, 

o Ambiente de Auditoria Interna identificou que dentre os 24 objetos previstos em relação à 

Direção Geral, foram cumpridos somente 6, ou seja, 25% da meta esperada. Em relação às 

certificações locais em agências, verificou-se a realização de 40 visitas, de um total de 95 

previstas, ou seja, apenas 42% da meta programada. Ademais, dos 7.814 atendimentos realizados 

para certificação de produtos, 43% corresponderam a atendimentos pendentes desde 2007. 

No Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos para o 2º Semestre de 2014, 

o cenário se manteve. Em relação às certificações locais em agências, verificou-se a realização 

de 105 visitas, de um total de 221 previstas para todo o exercício, o que representou o 

cumprimento de apenas 48% da meta programada. 

Essa situação ensejou recomendação pela Auditoria Interna, relativa à apresentação de 

plano de ação para a redução do estoque de atendimentos pendentes, inclusive reavaliando se a 

estrutura era compatível com o volume de demandas existentes. 

A Diretoria Executiva autorizou, por meio da aprovação das PAA 2013/646-121, 

2014/646-101 e 2015/646-054, o cancelamento de um total de 3.544 atendimentos pendentes, o 

que contribuiu para atenuar a formação do atual passivo de demandas pendentes. 

Ainda assim, verificam-se situações que corroboram a conclusão do Ambiente de 

Auditoria Interna. Cita-se, a título de exemplo, que para os exercícios 2014 e 2015, em torno de 

90% das certificações de conformidade das operações de crédito não foram sequer iniciadas. 

Individualizando a situação das Centrais Regionais de Controle, o cenário é ainda mais 

preocupante. No caso da Central Regional de Controle Interno-PE/PB/SE/AL, dentre as 

operações de crédito deferidas em 2015, 100% não tiveram a certificação sequer iniciada. 

Consideradas as operações deferidas em 2014, 83,6% e 12,6% encontram-se nas situações 

“Aguardando Dossiê” e “Aguardando Análise”, respectivamente. 

Da análise do histórico, verifica-se que é cadente a quantidade de certificações de 

operações de crédito realizadas, conforme ilustrado no gráfico a seguir: 
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Fonte: Sistema de Controles Internos (S399) 

 
No mesmo sentido, observa-se a dilatação dos prazos para início do atendimento, como 

pode ser observado no próximo gráfico, considerando-se o tempo decorrido entre o deferimento 

da proposta e o início da análise: 

 

 
 Fonte: Sistema de Controles Internos (S399) 
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Frise-se que, de acordo com o Manual de Procedimento – Controles Internos 3901.02.01, 

versão 24, de 05/09/2014, as Centrais de Controle Interno dispõem de 30 dias para a certificação 

de conformidade das operações de crédito (item 19.4). 

Visualizando os números do quadro abaixo, relativos à distribuição das operações de 

crédito de acordo com o tempo de espera para início da certificação, conclui-se, conforme já 

mencionado, que a situação vem se deteriorando de forma mais acentuada a partir de 2013, com 

significativa piora em 2014: 

 

Quadro - Distribuição das Operações quanto ao Tempo de Espera para Início da Análise 

Exercício Até 30 dias Até 90 dias Até 180 dias Acima de 180 dias 

2010  2.515   1.122   586   162  

2011  2.889   1.023   512   921  

2012  2.871   991   456   1.274  

2013  1.622   919   963   1.386  

2014  4   90   57   189  

Fonte: Sistema de Controles Internos (S399) 

 

Mesmo no caso de atividades para as quais a certificação configura-se como pré-

condição, verifica-se a formação de estoques. É o caso das Renegociações de Dívida. 

Consideradas as operações deferidas em 2014, 19,6% e 4,0% encontram-se nas situações 

“Aguardando Dossiê” e “Aguardando Análise”, respectivamente. Em 2015, os números saltam 

para 33,3% e 5,3%, respectivamente (Data-base: 30/06/2015). 

Avaliando a compatibilidade entre o dimensionamento de pessoal do ACI e a demanda, 

nota-se que as Centrais Regionais trabalharam ao longo do exercício de 2014 com uma 

capacidade operacional média de apenas 38% da autorizada, desconsideradas as funções 

gerenciais. 

 Assim, restou constatada a incompatibilidade entre a capacidade operacional do 

Ambiente de Controles Internos e as respectivas atribuições definidas em normas aprovadas pela 

própria Diretoria do BNB. 

 Quanto à execução das atividades pelo Ambiente de Controles Internos nesse cenário de 

carência de força de trabalho, impende analisar a consistência dos resultados produzidos. 

A comunicação desses resultados do controle de segunda camada ocorre por meio de 

vários tipos de relatórios e utiliza um conjunto de indicadores relacionados ao conceito de Índice 

Médio de Conformidade – IMC. 

Em princípio, esses indicadores devem refletir o nível de compliance das agências, 

superintendências estaduais, centrais de crédito, gerência de reestruturação de ativos e central de 

cadastro com as normas, leis e regulamentos. 

Desde 2012, o ACI desenvolve metodologia para atribuição de uma nota (rating) a cada 

unidade, baseada no nível de compliance apurado a partir dos índices de conformidade relativos 
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aos principais objetos certificados no âmbito das agências e superintendências estaduais 

(operação de crédito, renegociação de dívidas, desembolso, termo de adesão, cadastro, conta 

corrente e certificação local) e das centrais de crédito (operação de crédito e renegociação de 

dívidas). 

A fim de que a nota (rating) permita um reflexo consistente acerca do nível de 

compliance em cada unidade, faz-se necessário que a apuração seja feita a partir de uma amostra 

estatisticamente significativa. 

No entanto, esta condição não tem sido atendida, especialmente em razão do 

desequilíbrio entre a demanda e a capacidade operacional do ACI. 

Considerando-se o exercício de 2014, podem-se apresentar algumas evidências claras a 

respeito: 

a. o IMC Rating Anual tem 9% do valor calculado a partir do Índice de Certificação 

Local. Porém, em 2014, considerada a meta de 221 agências, somente 105 foram 

visitadas para fins de certificação; 

b. consideradas as operações de crédito cuja certificação foi iniciada em 2014, a 

distribuição quanto à data de deferimento está apresentada no quadro a seguir: 

 

Quadro - Quantidade de operações de crédito por 

exercício do deferimento cujos atendimentos de 

certificação foram iniciados durante o exercício 2014. 
Exercício Quantidade 

2010 1 

2011 12 

2012 35 

2013 227 

2014 65 

Total 340 

Fonte: Ambiente de Controles Internos 

 

Observa-se que a quantidade de operações certificadas em 2014 é bastante pequena, 

correspondendo apenas a 2,4% do total de 2.727 operações que deveriam ter sido certificadas 

nesse período. 

Ademais, observando a situação por agências, verifica-se uma quantidade relativamente 

pequena de agências que tiveram operações certificadas no período, bem como uma quantidade 

ínfima de operações por agência. 

Assim, verifica-se que dentre o total de 287 agências ativas em 2014, 253 não tiveram 

sequer uma operação deferida no ano, que tenha sido certificada pelo ACI dentro do próprio 

exercício. Ademais, resta evidente a impropriedade de aferição do índice médio de conformidade 

tomando amostras tão pequenas, que no caso de 21 agências correspondem a uma única 

operação. 
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Considerados os valores das operações certificadas, a inadequação da amostra realizada 

fica ainda mais evidente, posto que apenas 10 agências concentraram 94% do valor das 

operações certificadas. 

Se consideradas as certificações iniciadas em 2015, a quantidade de operações de crédito 

deferidas em 2014 com atendimento iniciado cresce de 65 para 284, distribuída em 111 agências. 

Contudo, somente 168, distribuídas em 84 agências, foram liberadas até 30/06/2015, sendo 64 

sem conformidade. 

Releva mencionar que a certificação das operações de crédito contribui com 24,2% para a 

formação do IMC Rating Mensal. 

c. consideradas as contas correntes cuja certificação foi iniciada em 2014, a distribuição 

quanto à data de deferimento está apresentada no quadro a seguir: 

 

Quadro - Quantidade de contas correntes por exercício 

da abertura cujos atendimentos de certificação 

foram iniciados durante o exercício 2014. 
Exercício Quantidade 

2011 95 

2012 92 

2013 590 

2014 86 

Total 863 

Fonte: Ambiente de Controles Internos 

 

Nota-se que a quantidade de contas correntes certificadas em 2014 é bastante pequena, 

correspondendo apenas a 4,6% do total de 1.885 operações que deveriam ter sido certificadas 

nesse período. 

Segregando a situação por agências, constata-se uma quantidade relativamente pequena 

de agências que tiveram contas correntes certificadas no período, bem como um número pouco 

representativo de operações por agência. 

Logo, tem-se que dentre o total de 287 agências ativas em 2014, 262 não tiveram sequer 

uma conta corrente aberta no ano, que tenha sido certificada pelo ACI dentro do próprio 

exercício. Ademais, resta evidente a impropriedade de aferição do índice médio de conformidade 

tomando amostras tão pequenas, que no caso de 12 agências correspondem a uma única conta 

corrente. 

Se consideradas as certificações iniciadas em 2015, a quantidade de contas correntes 

abertas em 2014 com atendimento iniciado cresce de 86 para 1020, distribuída em 185 agências. 

Contudo, somente 935, distribuídas em 180 agências, foram liberadas até 30/06/2015, sendo 89 

sem conformidade. 

Registre-se que a certificação das contas correntes contribui com 12,8% para a formação 

do IMC Rating Mensal. 
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d. a certificação prévia para PRD (PAA n° 2015/646-048, de 20/03/2015) e Desembolso 

(PAA n° 2014/646-078, de 19/05/2014) obedece a faixa de valores que varia conforme 

o IMC de cada agência. 

A certificação prévia à formalização é obrigatória para toda PRD com valor igual ou 

superior ao descrito no quadro a seguir: 

 

Quadro - Faixa de valores para certificação prévia de PRD 
IMCfinalização Valor 

Entre 98% e 100% R$ 800 mil 

Entre 95% e 97,99% R$ 500 mil 

Entre 92% e 94,99% R$ 200 mil 

Abaixo de 91,99% R$ 100 mil 

Fonte: PAA n° 2015/646-048, de 20/03/2015 

 

A certificação prévia à formalização é obrigatória para todo Desembolso com valor igual 

ou superior ao descrito no quadro a seguir: 

 

Quadro - Faixa de valores para certificação 

prévia de Desembolso 
IMCfinalização Valor 

Entre 98% e 100% R$ 1 milhão 

Entre 95% e 97,99% R$ 800 mil 

Entre 92% e 94,99% R$ 500 mil 

Abaixo de 91,99% R$ 100 mil 

Fonte: PAA n° 2014/646-078, de 19/05/2014 

 

Ocorre que o relatório detalhado por agência, referente ao 3° quadrimestre de 2014, 

registra a quantidade pouco representativa de desembolsos certificados por agência. 

A título de exemplo, cabe citar que dentre o total de 66 agências situadas na primeira 

faixa (98%≤IMC≤100%), 19 delas tiveram um único desembolso certificado e 41 agências 

tiveram menos de 5 desembolsos certificados pelo ACI. 

Do exposto, constata-se ausência de critérios estatísticos para definição das amostras, tais 

como nível ou grau de confiança, taxa de desvio esperado ou taxa máxima de desvio aceitável. 

Neste ponto, cabe frisar que os relatórios de divulgação de resultados dos IMC também omitem 

as informações a respeito da representatividade das amostras utilizadas. 

Portanto, os resultados apresentados pelo Ambiente de Controles Internos revelam-se 

intempestivos e inconsistentes do ponto de vista estatístico. 

Cabe registrar que o Ambiente de Auditoria Interna consignou apontamento sinalizando a 

situação abordada, dando conhecimento à Diretoria e ao Conselho de Administração acerca das 

deficiências do sistema de controles internos. No Relatório de Avaliação do Sistema de 

Controles Internos referente ao Primeiro Semestre de 2014, registrou que “O Ambiente de 

Controles Internos não consegue dar vazão ao volume de demandas para atendimentos de 
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conformidades de controles internos de produtos e processo, considerando o período em comento 

e a sua capacidade operacional”. 

Quanto ao papel da Auditoria Interna no ciclo de detecção, interrupção e correção de 

irregularidades, impende informar, de início, que não serão abordadas as providências adotadas 

na seara disciplinar, considerando estarem tratadas no Item 9 do presente Relatório. 

No BNB, quando restar constatado prejuízo de ordem financeira ou de imagem em face 

da atuação de pessoas físicas ou jurídicas que contrariem normas legais e/ou procedimentos do 

Banco, cabe à Auditoria Interna, no curso de averiguação preliminar ou sindicância, solicitar à 

unidade gestora do processo ou subprocesso a inclusão de alerta nos sistemas coorporativos, nos 

termos do 3039 – Manual de Procedimento – Auditoria, Título 11, Capítulo 1, Versão 001. 

As restrições e alertas/ocorrências são registradas tanto para pessoa física ou jurídica 

cadastrada na agência, quanto para não-cadastrada, inclusive, respectivos sócios. 

Esses alertas/ocorrências e restrições têm o objetivo de interromper e prevenir a atuação 

de agentes que tenham perpetrado algum tipo de fraude no âmbito do processo de crédito. 

Desde 2010, houve registros que alcançaram um conjunto de 97 operações de crédito, ao 

qual, em 31/12/2014, estava associado um saldo exposto a risco de R$ 1.372.670,83, um saldo 

provisionado como crédito de liquidação duvidosa no valor de R$ 1.691.590,70 e um saldo 

baixado para prejuízo de R$ 140.174.426,34. 

Porém, a Auditoria Interna apresenta, atualmente, um estoque de operações de crédito 

sem sinalizações, para as quais ainda não foi possível realizar qualquer averiguação com vistas a 

confirmar os fortes indícios de fraude que pairam sobre elas. Consequentemente, não existe nos 

sistemas do Banco qualquer registro que produza efeitos que restrinjam a atuação dos clientes 

suspeitos ou que, pelo menos, gere um incremento do rigor com os negócios já contratados ou 

demandas eventualmente existentes e que se encontrem em análise. 

Essas sinalizações envolvem 107 clientes, aos quais estão associadas 344 operações de 

crédito com saldo exposto a risco no valor de R$ 205.891.886,52, saldo provisionado como 

créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 164.112.063,23 e saldo já baixado para prejuízo 

de R$ 276.380.320,19. Considerando que parcela significativa dessas operações envolvem 

recursos do FNE, importa destacar que os valores provisionados dizem respeito somente à 

parcela do risco assumida pelo BNB e que o saldo líquido total das operações era de R$ 

411.731.300,54 em 31/12/2014. 

As operações foram contratadas entre 30/12/1991 e 31/12/2014, sendo que 298 estavam 

classificadas com risco “H”, ou seja, já tiveram o saldo integralmente provisionado após atrasos 

superiores a 180 dias. 

No caso desse grupo de operações, em que não há restrição cadastral lançada, a 

constituição de provisão e as baixas para prejuízo decorrem exclusivamente da inadimplência no 

pagamento das obrigações contratadas. 
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Cabe destacar que algumas dessas operações foram auditadas pela Controladoria-Geral 

da União, tendo havido a evidenciação de fraude e comunicação do fato ao Banco por meio de 

relatórios. Em alguns casos, os fatos foram levados ao conhecimento do BNB há mais de dois 

anos. Note-se que em várias operações foram detectados indícios da atuação dos mesmos agentes 

externos e internos, bem como coincidência do modus operandi, que evidenciam a existência de 

nexo entre situações aparentemente isoladas. 

Em relação à correção do processo e fortalecimento dos controles administrativos 

(primeira camada) com vistas a mitigar o risco de repetição das irregularidades, recorre-se às 

conclusões do Ambiente de Auditoria Interna, conforme registro constante no Relatório de 

Avaliação do Sistema de Controles Internos referente ao 1º Semestre de 2014: “Sobre esse 

assunto, foi constatada a insuficiência de procedimentos que assegurem a sinergia das 

atividades atribuídas aos Ambientes de Gestão de Riscos e Controles Internos, no tocante ao 

acompanhamento de ações de mitigação de riscos até a efetiva implementação desses 

controles”. 

No mesmo relatório, pronunciando-se de maneira conclusiva, o Ambiente de Auditoria 

Interna destaca os seguintes problemas: 

 “Elevação do número de deliberações de órgãos de controle e entidades 

fiscalizadoras; das recomendações de Auditoria Interna; e das demandas sob o 

acompanhamento da Auditoria Disciplinar”; 

 “Percentual de efetividade do Plano de Mitigação de Riscos inferiores a 45% 

desde 2012”, chegando inclusive a patamares abaixo de 20% em quatro 

trimestres, e abaixo de 10%, em dois trimestres; 

 “Percentual de atendimento no prazo aquém do padrão esperado das 

recomendações tanto da Auditoria Interna (inferiores a 75%) quanto de órgãos 

de controle (inferiores a 30%)”; 

 “O Ambiente de Controles Internos não consegue dar vazão ao volume de 

demandas para atendimentos de conformidades de controles internos de produtos 

e processo, considerando o período em comento e a sua capacidade 

operacional”. 

Na opinião do Comitê de Auditoria, “O Sistema de Controles Internos assim estabelecido 

tem-se mostrado capaz de identificar fatores adversos e permitir ações corretivas pelos gestores 

e administradores. Entretanto, existem apontamentos importantes e persistentes de unidades 

internas de controle e de órgãos de fiscalização e controle externo cujas ações corretivas 

demoram a ser implementadas”. 

Ademais, “Tais deficiências, embora importantes, não afetam de forma relevante e 

irreversível as operações do Banco do Nordeste no curto prazo, mas, se as causas primárias e 

eventualmente estruturais que provocam as demoras não forem tratadas, os efeitos negativos 

podem comprometer o crescimento saudável da Instituição no longo prazo”. 
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Os posicionamentos da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria evidenciam que os 

problemas relatados são do conhecimento da alta direção, Diretoria e Conselho de 

Administração. 

Releva analisar, também, a comunicação das fraudes ocorridas à instância reguladora e 

fiscalizadora das instituições financeiras. 

O Conselho Monetário Nacional dispõe na Resolução n° 3.198, de 27/05/2004, acerca da 

alteração e consolidação da regulamentação relativa à prestação de serviços de auditoria 

independente para as instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil e para as câmaras e prestadores de serviços de compensação e 

liquidação. 

No art. 23, consta determinação para que o Comitê de Auditoria e a Auditoria 

Independente comuniquem, individualmente ou em conjunto, ao Banco Central, no prazo 

máximo de três dias úteis da identificação, a existência ou as evidências de erro ou fraude 

representadas por:  

I. inobservância de normas legais e regulamentares, que coloquem em risco a 

continuidade da entidade auditada;  

II. fraudes de qualquer valor perpetradas pela administração da instituição;  

III. fraudes relevantes perpetradas por funcionários da entidade ou terceiros;  

IV. erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da 

entidade.  

No Art. 24 há determinação dirigida à diretoria da instituição para que comunique os 

eventos referidos no art. 23 ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Independente no prazo máximo 

de 24 horas da identificação do fato. 

Constatou-se que a Diretoria Executiva omitiu-se quanto à comunicação ao Comitê de 

Auditoria e à Auditoria Independente das fraudes identificadas tanto em caráter preliminar, 

quanto nos casos em que já houvera conclusão das averiguações, os quais correspondem a 

valores já baixados para prejuízo superiores a R$ 400 milhões até 31/12/2014. 

Finalmente, não se pode deixar de mencionar, também, a política de consequências, vez 

que guarda relação íntima com o desestímulo à prática de irregularidades.  

O Ambiente de Controles Internos emite relatórios para as áreas gestoras informando 

acerca dos resultados dos trabalhos desenvolvidos e em pelos menos quatro tipos de relatórios 

sugere a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, conforme previsto na norma interna 

5502 – CIN – PESSOAL – Título 15 Disciplina – Capítulo 6 Ajustamento de Conduta. Estes 

relatórios são: 

 Relatório de Certificações Encerradas sem Conformidade; 

 Relatório de Índice Médio de Conformidade; 

 Relatório PRD de Análise Prévia Obrigatória Formalizada Antes da Certificação de 

Conformidade, e 
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 Solicitações de Ações Mitigadoras. 

Durante o exercício de 2014, tais relatórios apontaram centenas de situações que a 

critério dos gestores das unidades poderiam desencadear a celebração dos referidos TAC’s. 

Indagado acerca de quantos termos foram firmados durante o exercício de 2014 em 

decorrência dos problemas identificados pela área de compliance, o Banco informou que 

somente três. Isso demonstra timidez na aplicação das políticas previstas em norma e 

comunicadas nos próprios relatórios. Entende-se que esse tipo de contradição inibe o 

fortalecimento do ambiente de controle e estimula a ocorrência de não conformidades e fraudes. 

Durante a realização dessa auditoria, a Diretoria Executiva aprovou a Proposta de Ação 

Administrativa nº 2015/694/020, em 14/08/2015, criando o Projeto Estratégico 

“Aperfeiçoamento do Sistema de Controles Internos do Banco do Nordeste”. Referido projeto 

tem o objetivo de revisitar todo o sistema. 

Outra providência já adotada foi a conclusão do processo de concorrência interna com o 

intuito prover as vagas ociosas do Ambiente de Controles Internos. 

Finalmente, o Banco já firmou compromisso para redefinição dos critérios de seleção de 

amostra para certificação de conformidade. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. rever a atuação do Ambiente de Controles Internos no nível da execução do processo, 

de forma a permitir que a capacidade operacional disponível possa ser concentrada na 

consecução dos objetivos do controle de segunda camada; 

2. dotar o Ambiente de Controles Internos com a força de trabalho necessária ao 

atingimento das metas delineadas nos normativos internos e com vistas a produzir 

resultados tempestivos e consistentes; 

3. estabelecer critérios e parâmetros que garantam, no âmbito das certificações de 

conformidade, a formação de amostras estatisticamente significativas e dentro dos 

intervalos de confiança aceitáveis para subsidiar o processo de tomada de decisão da 

Diretoria Executiva em conjunto com as diversas áreas gestoras dos processos; 

4. adotar uma política de consequências que desestimule a leniência com o 

descumprimento de normativos e indiferença em relação aos mecanismos de controle; 

5. dotar a Auditoria Interna com a força de trabalho necessária ao tratamento tempestivo 

e consistente das irregularidades identificadas; 

6. elaborar e adotar um fluxo de informação formalmente definido para atendimento das 

disposições dos Arts. 23 e 24 da Resolução CMN n° 3.198/2004, de forma que haja 

controle eficaz e tempestivo acerca de todas as informações referentes à detecção, 

interrupção e correção das fraudes, por parte das instâncias de controle – Auditoria e 

Comitê – e da alta administração – Diretoria e Conselho de Administração. 
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11. Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, 

de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes 

intermediários e associados. 
 

Neste tema, foi analisada a existência de regras da empresa relacionadas à verificação, 

prévia à contratação de fornecedores e prestadores de serviços, de histórico de envolvimento 

com corrupção ou outros tipos de condutas ilegais ou antiéticas, bem como se a empresa a ser 

contratada possui medidas de integridade adequadas. 

Este tipo de verificação prévia visa à contratação de fornecedores e prestadores de 

serviços que sejam aderentes aos princípios éticos da empresa, com menor risco de se 

envolverem em situações antiéticas ou ilegais, que podem, até mesmo, comprometer a imagem 

da empresa contratante. Também é objetivo dessas verificações o fomento às boas práticas de 

ética e integridade por toda a cadeia produtiva.  

A avaliação incluiu, ainda, a verificação, quanto ao registro por parte da estatal, de seu 

compromisso com a ética e com os padrões de integridade, e quanto à exigência de compromisso 

recíproco do contratado, no ato da contratação.  

Analisou-se, também, se a estatal incentiva os terceiros contratados a denunciar à alta 

administração as posturas contrárias à ética e à integridade institucional de que tenham 

conhecimento. 

Por fim, avaliou-se se a entidade possui registros da aplicação das normas e 

procedimentos ligados à realização de diligências antes de contratações em situações concretas. 

O Banco é obrigado a seguir as diretrizes da lei geral de licitações e contratos 

administrativos, Lei nº 8.666/1993, e da Lei nº 10.520/2002, que instituiu a modalidade de 

pregão para aquisição de bens e serviços comuns.  

Dessa forma, os seus procedimentos de contratação estão vinculados e limitados às 

exigências legais e alcançam as pesquisas aos sistemas adotados pelo Governo Federal, tais 

como: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF.  

No caso de detecção de desconformidades os fornecedores podem ser inabilitados ou até 

mesmo virem a ter seus contratos rescindidos, conforme o caso, respeitado o procedimento 

administrativo adequado. 

Tendo como objetivo comunicar valores e evitar a contratação de fornecedores com 

histórico de envolvimento com corrupção ou outros tipos de condutas ilegais ou antiéticas, o 

BNB inclui no preâmbulo de seus editais de licitação diretrizes que abordam os temas: código de 

ética; relação com os fornecedores e outros parceiros; atendimento à legislação e normas; pacto 

pela erradicação do trabalho escravo; abolição efetiva do trabalho infantil; combate à corrupção 

em todas as suas formas; valorização da diversidade; adoção de critérios de sustentabilidade 

ambiental nas compras e contratações; vedação de participação; penalidades. 
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Verificou-se que o Banco ao identificar a ocorrência de restrições ou punições aplicadas 

aos fornecedores contratados procede à abertura do devido processo administrativo, assegurando 

o contraditório e a ampla defesa, com o objetivo de aplicar as sanções administrativas devidas no 

âmbito de sua competência. No entanto, a abrangência destas sanções é restrita aos casos 

expressamente previstos na legislação (art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e art. 7º da Lei 

nº10.520/2002). 

Não se identificou nos documentos que disciplinam o relacionamento com os 

fornecedores, editais, contratos, sítio eletrônico, etc., nenhuma orientação ou incentivo para que 

os fornecedores denunciem as posturas contrárias à ética e à integridade institucional de que 

tenham ciência no relacionamento com o Banco. 

A Superintendência de Logística, em manifestação ao Relatório Preliminar, informou que 

já iniciou a implementação da recomendação de aprimoramento dos canais de denúncia, para 

atendimento do que foi proposto pela CGU. No que diz respeito a proposta de capacitação, 

informou que reforçará os treinamentos visando identificar melhor os riscos da atividade. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1) aprimorar os canais de denúncia, visando a incentivar o recebimento de informações 

relacionadas à área de contratações do Banco; 

2) capacitar continuamente os servidores que atuam na gestão de recursos logísticos para 

que os mesmos possam identificar com diligência os riscos inerentes a sua área de 

atuação, sobretudo, na seleção das empresas e no eficaz acompanhamento e 

fiscalização dos contratos firmados. 

 

12. Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e outras operações 

societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de 

vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas. 
 

Neste item, foram analisadas, quanto à existência e adequação, as regras e procedimentos 

da empresa relacionados à realização de verificações previamente a fusões, aquisições ou outras 

operações societárias, objetivando identificar eventual histórico, por parte da empresa alvo (a ser 

adquirida, com a qual a estatal pretende se fundir, etc.), de envolvimento com corrupção ou 

outros tipos de condutas ilegais ou antiéticas. 

De acordo com as informações recebidas, o Banco ainda não tratou, em seu planejamento 

estratégico, a possibilidade de vir a atuar, ou ser parte, em processos de fusão, aquisição ou 

outras operações societárias. Não há regra prevista em sua base normativa interna para 

disciplinar possíveis ocorrências do tipo. 
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13. Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos 

lesivos. 
 

Neste item foi avaliada a existência de mecanismos para monitorar a aplicação e a 

efetividade do programa de integridade, observando, ainda, quais as pessoas ou áreas foram 

definidas pela empresa como responsáveis por realizar essa atividade. 

Avaliou-se, também, se a empresa acompanha periodicamente a execução das medidas de 

integridade e se mantém registros da aplicação dos procedimentos. 

Por fim, observou-se se o programa de integridade já foi alterado ou aperfeiçoado (no que 

diz respeito à prevenção e combate à fraude e corrupção) como resultado de uma atividade de 

monitoramento, objetivando verificar a efetividade dos mecanismos previstos. 

De início, é necessário ratificar que o BNB não possui um programa de integridade 

coordenado por uma única área/unidade. Trata-se de ações difusas, cujos processos estão sob a 

gestão de vários ambientes. 

No tópico relativo ao monitoramento, o BNB identificou três áreas/unidades como 

responsáveis: Comissão de Ética, Ambiente de Auditoria Disciplinar e a Superintendência de 

Controles Internos, Segurança Corporativa e Gestão de Riscos. 

Em relação à Comissão de Ética, o Banco informou ser “vinculada à Comissão de Ética 

Pública (CEP), não existindo estrutura hierárquica de subordinação no BNB. Atua como órgão 

de assessoria da Presidência do BNB”.  

No curso deste trabalho, não foi possível identificar ações de monitoramento efetivas 

realizadas pela Comissão de Ética. Conforme abordado no Item 08 deste Relatório, a Comissão 

de Ética repassa para a Auditoria Interna quaisquer situações relevantes que lhe cheguem ao 

conhecimento, atuando mais como um canal de recebimento de denúncias, e menos como uma 

instância que apura a ocorrência de irregularidades e monitora ações relativas à integridade. 

Quanto ao Ambiente de Auditoria Disciplinar, o Banco, ao tempo que destaca a 

inexistência de um Programa de Integridade, informa as atribuições do Ambiente, como a de 

elucidar situações com sinalizações de irregularidades, denunciadas ou identificadas por órgãos 

internos e externos, para fins de decisão administrativa e apuração de responsabilidades nos 

casos passíveis da medida. 

Por força dessa atuação, o Ambiente de Auditoria Disciplinar conduz averiguações 

preliminares, sindicâncias e processos administrativos disciplinares, também assessorando os 

comitês disciplinares na análise dos documentos produzidos pelo Ambiente de Auditoria Interna.  

Essa atividade do Ambiente de Auditoria Disciplinar alimenta com informações a 

auditoria de processos com foco em riscos, sinalizando sobre deficiências de controles 

identificadas e necessidade de recomendações de melhorias nos respectivos processos, bem 

como a outras unidades do Banco, fortalecendo o sistema de governança corporativa. 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

82 

Em relação à eficácia dos trabalhos sob a responsabilidade do Ambiente de Auditoria 

Disciplinar, pode-se afirmar que se encontra negativamente impactada pela deficiência de 

capacidade operacional. Este fato tem acarretado a formação de passivo significativo de 

situações para as quais existem indícios de fraude, sem que o Ambiente tenha conseguido sequer 

avaliar preliminarmente os pressupostos de admissibilidade. 

Vale destacar que algumas dessas situações foram apontadas pela própria CGU por meios 

de relatórios apresentados ao Banco durante os exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Ao final do presente trabalho de auditoria, a Diretoria Executiva anunciou medidas que 

tendem a tornar mais eficiente as atividades a cargo do Ambiente de Auditoria Disciplinar, 

aprovando a revisão das normas disciplinares, estabelecida na PAA 2015/506-604, por meio da 

qual foram definidos critérios mais objetivos quando do julgamento dos procedimentos 

disciplinares e centralização da alçada para instauração de processos disciplinares. Também foi 

criado o rito sumário para celeridade nas investigações e nos processos administrativos. 

Registre-se que quanto à forma como o produto do monitoramento é reportado para a alta 

administração, o Banco informou que “A Auditoria Interna reporta o resultado dos trabalhos de 

monitoramento semanalmente às Diretorias, sendo apresentado e tratado do assunto por 

ocasião da reunião da Diretoria Executiva, com a presença do Superintendente de Auditoria, 

assim como mensalmente é encaminhado Relatório para o Comitê de Auditoria e Conselho 

Fiscal, onde é registrado o andamento das resoluções das recomendações”.  

Em relação especificamente às atividades do Ambiente de Auditoria Disciplinar, “A 

avaliação da Superintendência de Auditoria ocorre de forma sistemática pelo Comitê de 

Auditoria. Por força legal, anualmente os resultados dos trabalhos da Superintendência de 

Auditoria são apresentados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), o 

qual é encaminhado à apreciação do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Conselho de 

Administração e, posteriormente, Controladoria-Geral da União (CGU)”. 

Portanto, a alta administração não pode alegar desconhecimento dos problemas 

constatados. 

Observando os trabalhos da auditoria interna do Banco e dos órgãos de controle sob uma 

abordagem mais ampla, que vai além dos temas exclusivamente relacionados à ética e 

integridade, não se pode olvidar os alertas realizados pelo Ambiente de Auditoria Interna e 

Comitê de Auditoria, nos respectivos relatórios que tratam sobre o sistema de controles internos 

do BNB. 

No Relatório de Avaliação do Sistema de Controles Internos referente ao 1º Semestre de 

2014, o Ambiente de Auditoria Interna pronunciou-se a respeito da correção de processo e 

fortalecimento dos controles administrativos (primeira camada) nos seguintes termos: “Sobre 

esse assunto, foi constatada a insuficiência de procedimentos que assegurem a sinergia das 

atividades atribuídas aos Ambientes de Gestão de Riscos e Controles Internos, no tocante ao 

acompanhamento de ações de mitigação de riscos até a efetiva implementação desses 

controles”. 
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No mesmo relatório, pronunciando-se de maneira conclusiva, o Ambiente de Auditoria 

Interna destaca os seguintes problemas: 

 “Elevação do número de deliberações de órgãos de controle e entidades 

fiscalizadoras; das recomendações de Auditoria Interna; e das demandas sob o 

acompanhamento da Auditoria Disciplinar”; 

 “Percentual de efetividade do Plano de Mitigação de Riscos inferiores a 45% desde 

2012”, chegando inclusive a patamares abaixo de 20% em quatro trimestres, e abaixo 

de 10%, em dois trimestres; 

 “Percentual de atendimento no prazo aquém do padrão esperado das recomendações 

tanto da Auditoria Interna (inferiores a 75%) quanto de órgãos de controle (inferiores 

a 30%)”; 

 “O Ambiente de Controles Internos não consegue dar vazão ao volume de demandas 

para atendimentos de conformidades de controles internos de produtos e processo, 

considerando o período em comento e a sua capacidade operacional”. 

Os apontamentos, devidamente evidenciados, delineiam um cenário de fragilidade no 

monitoramento das ações que teriam o efeito de sanar falhas e mitigar riscos. 

Na opinião do Comitê de Auditoria, “O Sistema de Controles Internos assim estabelecido 

tem-se mostrado capaz de identificar fatores adversos e permitir ações corretivas pelos gestores 

e administradores. Entretanto, existem apontamentos importantes e persistentes de unidades 

internas de controle e de órgãos de fiscalização e controle externo cujas ações corretivas 

demoram a ser implementadas”. 

Ademais, “Tais deficiências, embora importantes, não afetam de forma relevante e 

irreversível as operações do Banco do Nordeste no curto prazo, mas, se as causas primárias e 

eventualmente estruturais que provocam as demoras não forem tratadas, os efeitos negativos 

podem comprometer o crescimento saudável da Instituição no longo prazo”. 

A terceira instância identificada pelo Banco como responsável pelo monitoramento de 

ações de integridade é a Superintendência de Controles Internos, Segurança Corporativa e 

Gestão de Riscos. 

Quanto às metas estabelecidas e os indicadores utilizados para monitorar a suficiência 

dos recursos para desenvolver, implementar, manter e melhorar as medidas voltadas para a 

conformidade, o Banco informa que o Ambiente de Controles Internos, ligado àquela 

Superintendência, estabelece meta e monitora a suficiência do Índice Médio de Conformidade 

apresentado pelas Agências e unidades da Direção Geral a partir da consolidação dos resultados 

provenientes de testes e certificação de conformidade. Tais informações são apuradas e 

comunicadas periodicamente. 

Contudo, restou evidenciado ao longo deste trabalho que os índices médios de 

conformidade, principal indicador de compliance no âmbito do BNB, carecem de critérios e 
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parâmetros estatísticos rigorosos, as ações de certificação são intempestivas e os resultados não 

apresentam nenhuma tendência consistente de melhoria. 

Logo, reconhecendo-se os esforços do Ambiente de Controles Internos, materializados no 

grande volume de certificações e na variada gama de relatórios produzidos, é inevitável concluir 

que os resultados são pouco eficazes, tanto em relação ao monitoramento dos controles 

administrativos (primeira camada) quanto à produção de consequências, seja na melhoria dos 

processos, seja na aplicação de medidas disciplinares nos casos em que as desconformidades 

resultam de condutas individuais. 

No que tange às metas e indicadores referentes ao grau de mitigação dos riscos 

relacionados a fraudes, corrupção e desvios, o Banco informou que sob a ótica do Risco 

Operacional, eventos de perdas são registrados contabilmente e mitigados continuamente por 

meio do fortalecimento dos controles internos, capacitação dos profissionais que compõem o 

quadro da instituição e das medidas de integridade. A análise do índice de perdas está incluída no 

Relatório Anual de Gerenciamento do Risco Operacional. 

Ocorre que em relação às perdas operacionais, o não reconhecimento dos prejuízos 

decorrentes das fraudes internas e externas em operações de crédito deturpa os resultados, 

ensejando a apresentação de valores significativamente menores e camuflando situações, cujos 

riscos deixam de ser identificados e mitigados no âmbito do processo de gestão do risco 

operacional. 

O Ambiente de Gestão de Riscos gerencia uma ferramenta de monitoramento 

denominada Plano de Ações Mitigadoras, para o qual está prevista sistemática de 

acompanhamento trimestral, com apreciação e deliberação pelo Comitê de Gestão de Riscos, das 

ações mitigadoras de riscos operacionais que estejam associadas a processos de suporte e de 

negócios, definidas pelas unidades gestoras desses processos. 

Porém, o índice de efetividade dessas ações é historicamente baixo, apresentando média 

de 21,6% para os últimos 12 trimestres e tendo ficado abaixo de 20% durante os quatro períodos 

de 2014. 

Nesse Plano, dentre as ações elencadas, somente seis foram concluídas em 2014, 

enquanto 49 ações tiveram sua implementação postergada para os anos de 2015 e 2016. Dentre 

as ações que tiveram a implementação postergada, registram-se 21 que foram incluídas no plano 

de providências em anos anteriores a 2010, dentre as quais, 15 são classificadas como de alta 

criticidade. 

Do exposto, conclui-se que o BNB dispõe de normas internas que estabelecem a 

existência de mecanismos de monitoramento adequados, porém, os respectivos processos de 

monitoramento apresentam deficiências que decorrem, principalmente, da falta de capacidade 

operacional das áreas/unidades responsáveis e da omissão da alta direção em relação à adoção de 

uma política de consequências que seja eficaz para coibir as desconformidades e a inércia na 

implementação das medidas corretivas. 
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As recomendações referentes ao aprimoramento das ações de monitoramento estão 

apresentadas ao longo do relatório, associadas às recomendações dos processos específicos. 

 

14. Transparência da pessoa jurídica. 
 

Foram analisadas as rotinas adotadas pela entidade para divulgação ativa e passiva de 

informações relevantes ao público interno e externo. Com relação à transparência passiva, 

avaliou-se o cumprimento de dispositivos da Lei nº 12.527/2011 que estipulam a adoção de 

medidas para permitir a solicitação de acesso a informações pelo público em geral. 

Com relação à transparência ativa, foi avaliado se a empresa divulga em seu sítio 

eletrônico, redes sociais ou qualquer outro meio que garanta ampla divulgação e acesso ao 

público externo, informações sobre sua estrutura organizacional, estrutura de decisão 

(Conselhos, Assembleia de Acionistas), transferências de recursos, relatórios e demonstrativos 

contábeis, licitações e contratos, ações e programas de governo que atua, quadro e remuneração 

de pessoal, entre outras informações relevantes.  

Verificou-se que a empresa estruturou em sua sede administrativa um ambiente para 

atendimento das demandas presenciais, denominado “Centro de Relacionamento com Clientes e 

de Informação ao Cidadão”. Além do ambiente de atendimento pessoal, no sítio eletrônico da 

empresa há link referente ao sistema e-Sic, em que as demandas podem ser apresentadas, bem 

como telefone 0800 e endereço eletrônico do ambiente (sic@bnb.gov.br). 

Quanto às informações disponíveis para consulta (transparência ativa), verificou-se que 

no sítio eletrônico do Banco há duas seções principais que visam atender à legislação: 1) Acesso 

à informação, dividida em Institucional, Ações e Programas, Auditorias, Convênios e 

Patrocínios, Política de Patrocínios, Despesas, Licitações e Contratos, Empregados, Perguntas 

frequentes, Sobre a Lei de Acesso à Informação, Serviço de Informação ao Cidadão - SIC e 

Informações Classificadas; e 2) Sobre o Banco, subdividida em Histórico, Estrutura 

Organizacional, Quem é Quem, Agenda da Diretoria, Rede de Agências, Relação com 

Acionistas, Relatórios e Balanços, Demonstrativos Contábeis, Estatuto Social, Regimento 

Interno da Diretoria Executiva, Perfil, Código de Conduta Ética, Desempenho, Concursos, 

Planejamento Estratégico, Planejamento Estratégico de TI, Transparência, Relatórios de 

Prestação de Contas Anuais, Canais de Atendimento, FUNDECI - Projetos financiados e 

FUNDECI - Avisos. 

A estrutura de decisão do Banco foi tornada pública por meio da identificação dos 

membros da diretoria, do comitê de auditoria e dos conselhos fiscal e de administração, além da 

publicação das atas de reunião de assembleia dos acionistas e do conselho de administração (em 

parte). 

Da análise da página de transparência ativa verificou-se alguns pontos que devem ser 

implementados ou aprimorados, com o objetivo de cumprir a legislação integralmente, conforme 

se exemplifica a seguir: 

http://www.bnb.gov.br/web/guest/sobre-o-bnb
http://www.bnb.gov.br/web/guest/acoes-e-programas
http://www.bnb.gov.br/web/guest/relatorios-de-prestacao-de-contas-anuais
http://www.bnb.gov.br/web/guest/convenios2
http://www.bnb.gov.br/web/guest/convenios2
http://www.bnb.gov.br/politica-de-patrocinios
http://www.bnb.gov.br/web/guest/despesas
http://www.bnb.gov.br/web/guest/licitacoes
http://www.bnb.gov.br/web/guest/concursos
http://www.bnb.gov.br/web/guest/perguntas-frequentes2
http://www.bnb.gov.br/web/guest/perguntas-frequentes2
http://www.cgu.gov.br/
http://www.bnb.gov.br/web/guest/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic
http://www.bnb.gov.br/web/guest/informacoes-classificadas
http://www.bnb.gov.br/web/guest/historico
http://www.bnb.gov.br/web/guest/estrutura-organizacional
http://www.bnb.gov.br/web/guest/estrutura-organizacional
http://www.bnb.gov.br/web/guest/quem-e-quem
http://www.bnb.gov.br/web/guest/agenda-da-diretoria
http://www.bnb.gov.br/web/guest/rede-de-agencias
http://www.bnb.gov.br/web/guest/relacao-com-os-acionistas
http://www.bnb.gov.br/web/guest/relacao-com-os-acionistas
http://www.bnb.gov.br/web/guest/relatorios-e-balancos
http://www.bnb.gov.br/web/guest/demonstrativos-contabeis
http://www.bnb.gov.br/web/guest/estatuto-social
http://www.bnb.gov.br/documents/50268/204105/BNB_RegimentoInternoDiretoriaExecutiva_31jan2014.pdf/e589b942-e147-4f30-a7f6-3418ac6b6e27
http://www.bnb.gov.br/documents/50268/204105/BNB_RegimentoInternoDiretoriaExecutiva_31jan2014.pdf/e589b942-e147-4f30-a7f6-3418ac6b6e27
http://www.bnb.gov.br/web/guest/perfil
http://www.bnb.gov.br/web/guest/codigo-de-conduta-etica
http://www.bnb.gov.br/web/guest/desempenho
http://www.bnb.gov.br/web/guest/concursos
http://www.bnb.gov.br/web/guest/planejamento-estrategico
http://www.bnb.gov.br/web/guest/planejamento-estrategico-de-ti
http://www.bnb.gov.br/web/guest/despesas
http://www.bnb.gov.br/web/guest/relatorios-de-prestacao-de-contas-anuais
http://www.bnb.gov.br/web/guest/relatorios-de-prestacao-de-contas-anuais
http://www.bnb.gov.br/web/guest/canais-de-atendimento1
http://www.bnb.gov.br/web/guest/projetos-financiados
http://www.bnb.gov.br/web/guest/fundeci-avisos
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1) quanto aos repasses ou transferências de recursos financeiros, verificou-se defasagem 

dos dados disponíveis no sítio eletrônico, tais como patrocínios divulgados apenas 

referentes aos anos de 2012 e 2013, bem como dificuldade de identificação da planilha 

e limitação dos dados disponíveis na área de convênios; 

2) quanto à execução orçamentária e financeira detalhada, as duas planilhas disponíveis 

são consolidadas por programa e por elemento de despesa, não podendo ser 

consideradas como informação “detalhada”, conforme a legislação exige; 

3) na área que possibilita o acesso às licitações publicadas 

(http://www.bnb.gov.br/licitacoes-publicadas) é exigido o preenchimento de um 

cadastro a cada acesso. Tal situação pode servir como barreira ao amplo acesso à 

informação; 

4) não há publicação da relação de empregados do Banco; 

5) não há ferramenta de pesquisa de conteúdo na página de acesso à informação do Banco; 

6) na página de transparência pública do Banco do Nordeste não há informações sobre 

contratos, convênios, diárias e passagens; 

7) um exame preliminar da agenda das autoridades publicada (Art. 11 da Lei nº 

12.813/2013) demonstrou que não há um detalhamento adequado, uma vez que quase 

a totalidade dos compromissos são registrados apenas como: “Participa de trabalhos 

internos da área”; 

8) a atual publicação da agenda de compromissos está restrita aos diretores do Banco. 

As demais informações disponíveis no sítio eletrônico do BNB são, em sua grande 

maioria, relacionadas ao ambiente negocial do Banco, ou seja, objetivam atender a necessidade 

de comunicação com seus clientes. Convém destacar que o Banco segue ainda normas 

específicas do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, que disciplinam sua atuação 

e geram demandas de comunicação e de serviços disponíveis na internet. 

A Superintendência de Marketing e Comunicação, em manifestação ao Relatório 

Preliminar, justificou parte das falhas apontadas devido a ocorrência de problemas técnicos, o 

que informou ter sido corrigido e ressaltou que iniciou a implementação das recomendações que 

dizem respeito a sua área de competência. 

A Superintendência de Logística, em manifestação ao Relatório Preliminar, informou que 

já iniciou a revisão do sistema de acesso aos editais, de forma a facilitar a consulta sem 

necessidade de cadastro, mantendo a exigência de cadastramento aos interessados em receber 

informações sobre a licitação específica. A referida medida está prevista para ser concluída em 

novembro/2015. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

http://www.bnb.gov.br/licitacoes-publicadas
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1) reavaliar a necessidade de manutenção da exigência de cadastro para acesso aos editais 

das licitações publicadas e, caso seja julgado necessário, implementar sistema de 

login/senha para que seja facilitado o acesso aos dados, sem necessidade de novo 

preenchimento completo a cada consulta; 

2) revisar os dados de transparência ativa disponíveis no sítio eletrônico do Banco, de 

modo a verificar sua adequação às exigências previstas na Lei nº 12.527/2011 (LAI), 

Lei nº 12.813/2013 (Conflito de Interesses) e no Decreto nº 7.724/2012 (regulamenta a 

LAI); 

3) revisar os dados publicados na página de transparência pública, disponibilizando as 

informações, que apesar de previstas, ainda não constam no sítio eletrônico; 

4) avaliar a necessidade de reformulação da página de acesso à informação, de forma a 

torná-la mais completa, amigável ao usuário e de fácil consulta às informações 

essenciais da empresa; 

5) implantar a ferramenta de busca prevista na legislação; 

6) avaliar a possibilidade de ampliação da divulgação da agenda de compromissos da 

direção até o nível de superintendente, em função de sua posição na estrutura 

organizacional do Banco. 

 

15. Processo de tomada de decisões. 

Nesse item foi verificado se a empresa conta com mecanismos adequados e suficientes 

para que as informações relevantes sejam levadas ao conhecimento de sua alta administração, de 

maneira célere e completa, para que sirvam de subsídio apropriado para a tomada de decisão. 

Além disso, buscou-se avaliar se a empresa estabeleceu parâmetros para a atuação dos 

seus gestores em processos que envolvem vultosos recursos financeiros. 

A tomada de decisão pela alta administração do BNB é realizada por meio da adoção de 

decisões colegiadas, cujos Comitês, Diretoria e Conselho de Administração têm autonomia, 

responsabilidade e procedimentos definidos em regimentos específicos, observando-se o que 

trata o Estatuto do Banco do Nordeste a respeito do assunto. 

No que se refere às grandes operações, são exigidos procedimentos adicionais àqueles 

usualmente utilizados no processo de concessão de crédito (entrevista com o cliente, cadastro, 

visita gerencial, reserva de recursos), de modo a permitir a mitigação dos riscos envolvidos e a 

análise de garantias diferenciadas, conforme seja o caso. Tais procedimentos estão listados a 

seguir: 

 avaliação de risco no modelo Fundamentalista, em que a avaliação de risco cliente, 

risco proposta e ponderação de garantias ocorrem por meio da aplicação de 

metodologia específica, utilizando-se uma sistemática de avaliação e classificação de 

risco com fulcro na análise individualizada da situação de cada fator de risco, 
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abstendo-se do uso de opções padronizadas. A aplicabilidade desse tipo de avaliação e 

a alçada para validação estão estabelecidas no Manual de Procedimentos – Gestão do 

Risco de Crédito, Título 4 – Metodologia de Avaliação de Risco de Crédito 

Fundamentalista, Capítulo 1 – Diretrizes Gerais e Capítulo 6 – Fluxo do Processo; 

 análise de projetos de investimento,  exclusivamente por meio de Centrais de Crédito, 

unidades vinculadas ao Ambiente de Administração das Centrais de Crédito, quanto 

aos aspectos técnicos, econômicos, mercadológicos, financeiros, legais, ambientais, 

patrimoniais e administrativos do pleito, conforme preceitua o Manual de 

Procedimentos – Operações de Crédito, Título 9 – Atendimento de Demandas Peças 

Centrais de Crédito, Capítulo 1 – Procedimentos de Análise pelas Centrais de Crédito; 

 enquadramento da operação de crédito como “Operação Estruturada” quando 

demandar soluções diferenciadas, objetivando a mitigação de riscos por meio da 

utilização de engenharia financeira, da estruturação de garantias diferenciadas e/ou de 

outros mitigadores de risco, a exemplo do Equity Support Agreement (ESA) ou 

cláusulas de desempenho requerido (covenants), assim como procedimentos admitidos 

em estruturação de financiamentos sob formato de project finance, parcerias público-

privadas (PPP) e instrumentos de mercado de capitais. A definição e os critérios de 

enquadramento de uma operação de crédito como sendo estruturada estão contidos no 

Manual de Procedimentos – Operações de Crédito, Título 26 – Procedimentos 

Especiais, Capítulo 5 – Operações Estruturadas; 

 apreciação pela Direção Geral, do Limite de Risco Global (LRG) do cliente, conforme 

valores e requisitos determinados no Manual Auxiliar – Operações de Crédito, Título 

8 – Alçadas Operacionais, Capítulo 3 – Alçadas para Concessão de Limite de Risco 

Global;  

 apreciação pela Direção Geral, da proposta de crédito de utilização de LRG, conforme 

valores e requisitos estabelecidos no Manual Auxiliar – Operações de Crédito, Título 8 

– Alçadas Operacionais, Capítulo 4 - Alçadas para Utilização de LRG para Realização 

de Operação de Crédito e Capítulo 5 - Alçadas para Utilização de LRG para Prestação 

de Garantia pelo Banco. 

Não obstante os procedimentos acima citados, quando existem aspectos jurídicos, cuja 

Central de Crédito não se encontre apta a apreciar, realiza-se consulta formal à Central de 

Consultoria Jurídica das Agências (CONJUR), unidade subordinada ao Ambiente de Consultoria 

das Agências, com vistas à elucidação dos pontos objeto de dúvida. As atividades de consultoria 

jurídica encontram-se disciplinadas no Manual de Procedimentos – Jurídico, Título 8 – 

Disciplinamento de Atividades de Consultoria, Capítulo 1 – Disposições Gerais. 

Apresentadas as características formais que delineiam o processo de tomada de decisão 

no âmbito do BNB, impende registrar a ocorrência de situações em que uma ou mais condições 

normatizadas não foram observadas, especialmente em sede dos processos de concessão e 

administração do crédito.  



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

89 

Finalmente, releva mencionar situações em que foi observada carência de informações 

para lastrear as decisões tomadas pela Diretoria. A título ilustrativo, cita-se a PAA n° 2013/588-

032, na qual não consta nenhuma fundamentação para a redução do Ambiente de Controles 

Internos, não havendo qualquer estudo que demonstrasse a compatibilidade da nova estrutura às 

demandas existente e futura a serem atendidas pelo Ambiente. A decisão está intimamente ligada 

às deficiências dos controles internos tratadas ao longo deste relatório.  

Outro exemplo a ser lembrado diz respeito à definição dos critérios para seleção de 

amostras para certificação de conformidade, conforme PAAs 2013/646-076, 2015/646-048, 

2014/646-083, 2014/646-078, 2013/646-038 e 2012/696-299. As propostas de ação 

administrativa foram aprovadas sem que se observasse a existência de estudos que 

demonstrassem a consistência técnica, especialmente do ponto de vista estatístico, dos critérios 

apresentados. 

Em função dos fatos verificados, consideram-se pertinentes as seguintes recomendações: 

1. certificar-se que foram realizados todos os estudos técnicos necessários, evitando a 

tomada de decisão em condições em que os riscos não tenham sido suficientemente 

estudados e para os quais não estejam previstas as respectivas ações mitigadoras. 

5. Conclusão 

 
 

O resultado da auditoria no Banco do Nordeste demonstrou que apesar de a empresa não 

ter um programa de integridade formalmente instituído, grande parte das medidas de integridade 

encontram-se previstas no arcabouço normativo do Banco. Tais medidas, em sua maioria, 

decorrem da regulamentação estabelecida pelo Banco Central do Brasil para as instituições 

financeiras. De forma residual foram identificadas algumas medidas que precisam ser atualizadas 

em decorrência de legislação mais recente que ainda não havia sido incorporada pelo Banco, 

tendo sido recomendado nos itens específicos às áreas em que foram detectadas tais ocorrências. 

No que diz respeito à qualidade e efetividade das medidas de integridade, foram 

identificados diversos pontos que precisam de atuação urgente do Banco para que possa haver 

um ambiente capaz de prevenir a ocorrência e adotar medidas tempestivas de correção, nos casos 

de fraude e desvios, a exemplo das estruturas de controle interno de segunda e terceiras camadas 

que estão com capacidade operacional deficiente frente à demanda que se apresenta. 

Cabe destacar que a empresa informou que já está adotando parte das recomendações 

apresentadas pela Controladoria, conforme informações apresentadas em manifestação ao 

Relatório Preliminar pela diretoria executiva e pelas áreas envolvidas nos exames realizados. 


