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PLANEJAMENTO 
E AVALIAÇÃO 

DOS RECURSOS 
DO FNE



Orientações Gerais

MI

Diretrizes e 
Prioridades

Sudene

Programação Regional

BNB/Sudene/MI

As Orientações Gerais
compatibilizam os programas de 
financiamento com as orientações da 
política macroeconômica, das 
políticas setoriais e da PNDR.

As Diretrizes e Prioridades são um 
trabalho conjunto entre a Diretoria 
de Gestão de Fundos, Incentivos e 
Atração  de Investimentos com a 
Diretoria de Planejamento e 
Articulação de Políticas que 
apresenta as prioridades setoriais e 
espaciais para aplicação do FNE.

A Programação Regional é elaborada 
conjuntamente entre BNB, Sudene e 
MI e tem por objetivo a formatação 
de Programas de Crédito que 
atendam as diretrizes previamente 
estabelecidas.

PLANEJAMENTO FNE | Principais Etapas



ACÓRDÃO TCU| Recomendações

1
• Utilização do PRDNE como fonte de elaboração das Diretrizes e 

Prioridades do FNE.

2

• Estudo sobre as vocações e potencialidades econômicas locais e 
arranjos produtivos de todos Estados da área de atuação da 
Sudene.

3
• Criação de Comitê Técnico de Acompanhamento do FNE.

4
• Formulação de Inventário de Políticas Públicas em andamento na 

área de atuação da Sudene.

5

• Avaliação dos resultados obtidos pelos programas de 
Financiamento do FNE e acompanhamento da metodologia usada 
para avaliação pelo BNB. 

6

• Sistemática de acompanhamento do cumprimento das 
recomendações dadas ao BNB após análise e aprovação do 
Relatório de Resultados e Impactos do FNE pelo Condel/Sudene.

O Acórdão nº 1271/2018-TCU –
Plenário teve por objetivo avaliar a 
efetividade das ações do Banco na 
execução das políticas e ações 
financiadas pelo Fundo 
Constitucional de Financiamento do 
Nordeste (FNE).

Nessa Auditoria o TCU/CE direcionou 
recomendações para 
aperfeiçoamento do processo de 
gestão do Fundo ao MI, Sudene e 
BNB. Em outubro, a Superintendência 
encaminhou ao tribunal Plano de 
Ação elencando os procedimentos e 
etapas para o efetivo atendimento 
das recomendações.



COMITÊ TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO FNE| Finalidade

Foi aprovada na 24ª Reunião do 
Condel/Sudene criação do Comitê de 
Acompanhamento do FNE, conforme 
recomendação do TCU.

O Comitê é integrado pelo 
Superintendente,  Ouvidor Geral da 
Sudene, representantes do Ministério 
da Integração e da Fazenda e Banco 
do Nordeste.

As reuniões terão periodicidade 
semestral ou sempre que houver 
convocação, seja por sua Presidência 
(Superintendente da Sudene) ou 
ainda por solicitação de um terço, 
pelo menos, de seus membros.

Acompanhar, a partir do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, 
encaminhado pelo BNB, o efetivo cumprimento pelo Banco, das 

recomendações expedidas pelo Condel.

Se pronunciar sobre possíveis divergências entre os resultados 
encontrados nas avaliações e o deliberado pelo Condel, o 
recomendado pela Sudene ou pelos órgão de Controle.

Propor à Secretaria Executiva do Condel, quando couber, indicadores 
que contribuam para avaliação das ações do FNE na área de atuação 

da Sudene.

Possibilitar um processo permanente de cooperação entre as 
instituições integrantes ao Comitê. 



A Diretoria de Gestão de Fundos, 
Incentivos e Atração de 
Investimentos elabora 
trimestralmente Relatório de 
Resultados FNE com objetivo de 
acompanhar o efetivo cumprimento 
das aplicações do Fundo de acordo 
com o pactuado na Programação 
Regional FNE do exercício.

Além auxiliar o Comitê Técnico de 
Acompanhamento na identificação 
de possíveis desvios da programação, 
o Relatório acompanha as 
recomendações feitas ao BNB pelo 
Conselho Deliberativo no âmbito do 
Relatório de Resultados e Impactos 
do Banco, atendendo a 
recomendação do TCU.

ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS| Relatório



AVALIAÇÃO DE RESULTADOS | Iniciativas

A Diretoria de Planejamento e 
Articulação de Políticas está 
construindo, em parceria com outras 
entidades, Metodologia de Avaliação 
Continuada dos recursos do FNE, com 
intuito de verificar os impactos 
econômicos e sociais das aplicações 
do FNE na sua área de atuação.

A 1ª etapa da avaliação será a 
observância da eficácia do 
instrumento através da metodologia 
Propensity Score Matching – PSM, 
analisando os impactos sobre o 
emprego e renda dos financiamentos 
do FNE de acordo com as regiões 
definidas na PNDR.
A previsão de conclusão da 1ª etapa 
é setembro/2019

CAPACITAÇÃO 
DO CORPO 
TÉCNICO

AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 

E SOFTWARES 
ESTATÍSTICOS

PARCERIA COM 
IPEA

ALTERAÇÕES 
REGIMENTAIS

A Lei nº 7.827/1989, alterada pela Lei nº 13.682/2018,  prevê em seu art. 20, 
inciso 6 que será destinada anualmente até 0,01% do retorno das aplicações do 
FNE para a contratação e pagamento de atividades de avaliação dos impactos 
econômicos e sociais decorrentes das aplicações do Fundo.
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