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Resumo:Esse trabalho consiste em examinar determinados projetos de responsabilidade social
desenvolvidos pelo Banco do Nordeste S/A e analisar de forma estratégica sua atuação junto a sociedade.
Há percepção de que a prática da responsabilidade social é positiva para os negócios, razão que alia as
pressões dos colaboradores internos e externos (clientes, fornecedores e outros grupos), tem feito
aumentar a quantidade de empresas que estão aderindo a esse fator como estratégico para seu sucesso.
Para tal, utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica e documental de livros, revistas e sites, relacionados como
os temas abordados, bem como informações coletadas junto ao banco de dados do próprio Banco do
Nordeste S/A, tendo em vista descrevê-los e identificar sua área de atuação. Através deste trabalho
pôde-se concluir que os diversos programas desenvolvidos pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A são
realizados de forma a trazer desenvolvimento social, sendo a Responsabilidade social vista como
estratégia no mercado competitivo.
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1. Introdução

O setor bancário, dentro do cenário atual que envolve diversas instituições, exerce um 
papel de extrema importância na economia mundial, podendo ser um grande propulsor do 
desenvolvimento econômico e social, propagando não somente atividades operacionais, mas 
atuando nas áreas sociais através, por exemplo, de fundações, evidenciando fortes tendências 
no desenvolvimento de ações de Responsabilidade Social, ainda que estas sirvam como fonte 
de estratégia competitiva, ou seja, desenvolvem ações para o beneficio da população, mas 
implicitamente tais decisões servem como marketing de venda da imagem da empresa. Isso 
porque atualmente o tema Responsabilidade Social vem tornando-se um exercício inevitável 
para as empresas e é a partir dela que se levanta a moral da organização criando uma base 
para o sucesso.

Nesse  sentido,  a  pesquisa  tem  como  objetivo  examinar  alguns  programas 
desenvolvidos através do Banco no Nordeste do Brasil S.A, e analisar como eles atuam de 
forma  estratégica,  dando  ênfase  na  Responsabilidade  Social  para  o  desenvolvimento  da 
sociedade.

Para atingir os objetivos acima, utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica e documental; 
de levantamento de dados acerca de alguns dos programas desenvolvidos pela instituição 
estudada que atuem para a expansão da sociedade; além de interpretação e conclusões dos 
dados obtidos.

2. Abordagem Teórica 

2.1. Histórico da Responsabilidade Social no Mundo

O mundo globalizado, do qual fazemos parte, tem apresentado um novo mercado em 
que tecnologias de produção, de informação e de comunicação têm ditado novos perfis  e 
comportamentos, de modo que as organizações sociais, em especial o setor empresarial, têm 
procurado adequar-se aos novos parâmetros do mercado econômico.

A ‘’versão’’ atual do capitalismo exige uma nova postura por parte das empresas que 
fomentam esse sistema, sendo assim, as preocupações administrativas na atualidade não se 
restringem apenas ao aumento dos lucros e diminuição dos custos, o mercado globalizado 
exige das organizações as atribuições da Responsabilidade Social.

Foi somente após os efeitos da Segunda Guerra mundial que a idéia de que a empresa 
deveria  responder  apenas  aos  seus  acionistas  começou a ser  criticada na  academia e  nas 
decisões de Cortes Americanas.

Nas décadas seguintes que correspondem as de 70 e 80 diversas forças econômicas 
convergiam no sentido de analisar de outro ângulo as noções de responsabilidade social das 
empresas. Estas últimas, por estarem com seus orçamentos limitados pela situação econômica 
da  época,  acreditavam  que  deveriam  ser  ‘’liberadas’’  das  questões  relacionadas  à 
responsabilidade social. Na visão econômica clássica, tão amplamente divulgada por Milton 
Friedman, a única responsabilidade social da empresa é a de gerar lucros e riqueza para seus 
acionistas, tendo, portanto, como responsabilidade o desempenho econômico. Conforme   o 
autor  existe  apenas  uma responsabilidade  social  da  atividade  de  negócios  –  utilizar  seus 
recursos e engajar-se em atividades destinadas a aumentar seus lucros, tanto quanto possível, 
dentro das regras do jogo, em busca de um mercado livre e competitivo sem fraudes. 

Na década de 90, segundo (KRAEMER,2004 apud SAMPAIO, 2008) com uma maior 
participação de autores na questão da responsabilidade social, entrou em cena uma discussão 



sobre os temas da moral a ética nas empresas, contribuindo assim, de modo significativo para 
a conceituação de responsabilidade social.

Assim podemos notar a intensa ampliação da responsabilidade empresarial como uma 
matriz orientadora estratégica das empresas se manterem no mercado altamente competitivo. 
Por mais paradoxal que seja, diante da extensão do seu poderio, o mercado, hoje esta diante 
do enfrentamento ético para diversas dimensões entre elas a econômica, ambiental e social 
dos negócios, necessitando da articulação constante do Estado e da sociedade.

2.1.1 Responsabilidade Social no Brasil

No Brasil, esse tema é consideravelmente novo e se organiza, paulatinamente, a partir 
da década de 1960, quando outras partes do mundo já experimentaram os movimentos sociais 
relativos  à  Responsabilidade  Social  ,  é  criada  a  Associação  dos  Dirigentes  Cristãos  de 
Empresas (ADCE), essa associação foi pioneira na função social da empresa que a ela se 
filiasse.

A década de 1990 é marcada por importantes atitudes difundidoras dessa nova postura 
social, teve como uma das grandes referencias o sociólogo Herbert de Souza, mais conhecido 
como Bertinho, que lança a Campanha Nacional da Ação da Cidadania contra a Fome, a 
Miséria e pela Vida, campanha apoiada pelo Pensamento Nacional das Bases Empresariais 
(PNBE),  tal  parceria  aproximaria  a  classe  empresarial  das  ações  sociais  e  Bertinho,  em 
1997,lançaria um modelo de balanço social e um selo para estimular as empresas para tal 
propósito.

Atualmente, a responsabilidade social no Brasil esta sendo discutida 
nos meios acadêmicos e empresariais e pode ser já ser considerada 
segundo autores, como um instrumento que oferece a empresa não só 
bons resultados operacionais, fôlego financeiro, melhores produtos e 
serviços,  preços  competitivos,  um  bom  padrão  de  atendimento, 
avançada tecnologia e quadros altamente qualificativos; mas também 
contribui para a melhoria da qualidade de vida desta e das próximas 
gerações (MAIA, 2005 apud SAMPAIO, 2008, p.22).

 
Nesta perspectiva, pode-se perceber que a responsabilidade social no Brasil é um tema 

extremamente novo que vem recebendo varias definições e entendimentos e significa a maior 
e mais importante modificação registrada no ambiente corporativo dos últimos anos.

Atualmente  com a globalização  dos  mercados surge  uma nova dinâmica  que  vem 
alterando o  perfil  corporativo  e  estratégico  das  empresas.  Além da  adequação aos  novos 
padrões, como eficiência e qualidade, crescem as exigências por uma reformulação da cultura 
e da filosofia que orientam as ações institucionais. A sociedade, cada vez mais consciente e 
conhecedora  de  seus  direitos,  exige  das  empresas  um reestudo  do  seu  papel  nesse  novo 
cenário.  Para  as  empresas,  passa  a  ser  um diferencial  a  sua  atuação  moldada  sob  novas 
referencias  conceitos  e  valores,  buscando uma nova postura  no  desenvolvimento  de  seus 
negócios e no relacionamento com seu meio de atuação. (PASSADOR, 2002).

A prática  brasileira  da  responsabilidade  social  revela  a  preferência 
pela  forma  direta  de  atuar,  através  de  projetos  próprios  ou  em 
parcerias, ao invés de da pratica de doações. Assim, a empresa busca 
alavancar  e  desenvolver  o  seu  negocio,  fazendo  usos  de  das 



potencialidades do marketing social. No marketing social, as empresas 
utilizam  o  seu  próprio  pessoal  de  vendas,  representantes  e 
distribuidores para orientar os seus clientes, como usuários de serviços 
sociais.Com isso a empresa estreita o seu relacionamento com seus 
clientes e parceiros.(PASSADOR, 2002  apud  SAMPAIO,2008, pág. 
22).

 Assim sendo, é visto ultimamente um numero cada vez maior de adesivos, rótulos, 
folders, faixas, embalagens, e tantos outros anúncios sinalizadores que indicam a participação 
de determinadas empresas colaboradoras dos projetos de responsabilidade social. O que essas 
siglas  ou  sinais  indicam é  que  tais  empresas  tem consciência  de  seus  deveres  perante  a 
sociedade a qual serve, fazendo parte de uma nova troca recebe incentivo fiscal e prestigio.

2.4 Responsabilidade Social como estratégia competitiva

As sociedades mundiais contemporâneas estão passando por inúmeras modificações 
de ordem econômica, política, social e cultural que, por sua vez, ambientam o aparecimento 
de novos modelos de relações as diversas instituições, mercados, organizações e a sociedade. 
Diante  dessa nova  tendência  surge  a  necessidade  de  aproximação entre  os  interessas  das 
organizações com a da sociedade como um todo, emergindo objetivos comuns, que almejam 
alcançar a qualidade de vida de suas comunidades,  desenvolvendo assim um processo de 
Responsabilidade Social.

 A efetivação da responsabilidade social não é propriamente uma novidade, mas têm 
ganhado notório  destaque  em relação  a  concepção dada  a   responsabilidade  social  como 
estratégia empresarial para a formação de uma imagem positiva da organização, o que confere 
uma vantagem competitiva frente aos concorrentes e gera valor para os consumidores. Além 
disso, os consumidores estão cada vez mais exigentes e conscientes de seus direitos possuindo 
cada vez mais melhores níveis educacionais e mais acesso às informações, e por isso, conhece 
mais  os  seus  direitos.  Dessa  maneira,  com  esse  novo  perfil  dos  consumidores,  há  uma 
tendência das empresas em se conscientizarem de que também tem seu papel a desempenhar 
no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, assim como na preservação 
dos recursos naturais.

Segundo  Sampaio  (2008)  A Responsabilidade  Social parte  do somatório 
de ações adotadas  por agentes sociais-cidadãos, organizações públicas, privadas com ou sem 
fins lucrativos ligada a ética e voltada para o desenvolvimento sustentado da sociedade. É 
uma atividade pautada no cumprimento de ações de cunho social,  de forma seguida, pelo 
meio  da  adoção  de  práticas  responsáveis  dentro  da  cadeia  de  interesses  das  empresas, 
envolvendo fornecedores,  clientes,  funcionários e outros públicos,  tendendo promover um 
avanço continuado e sustentável no atributo da vida social.

2.6 Responsabilidade Social empresarial

Seguindo uma tendência mundial, aumenta a cada ano o numero de organizações que 
investem em projetos sociais, adotando atitudes mais sensíveis aos problemas da sociedade ou 
assumindo  responsabilidade  sobre  os  impactos  causados  por  seus  processos 
produtivos.Procurando uma relação ético/profissional da empresa e o seu público, buscando o 



desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais da sociedade garantindo a 
preservação do meio ambiente para as próximas gerações. 

Na  realidade,  o  que  se  procura,  quando  nos  referimos  as  boas  práticas  em 
responsabilização social, é a institucionalização desse conjunto de comportamentos, com o 
propósito de surtir efeitos na reputação da empresa e sirvam à alteração de valores da própria 
comunidade em que esta está inserida.

A empresa é socialmente responsável quando vai além da obrigação de respeitar as 
leis,  pagar  impostos  e  observar  condições  adequadas  se  segurança  e  saúde  para  os 
trabalhadores. Valores e condutas devem ser capazes de satisfazer as necessidades e interesses 
gerando  valor  para  todos.  Diversos  benefícios  podem  surgir  como  melhor  desempenho 
financeiro, melhoria da imagem e da marca, ampliação das vendas e lealdade dos clientes, 
aumento  da  produtividade  e  da  qualidade,  capacidade  de  reter  e  atrair  talentos,  além de 
desenvolver estratégias de negócios, ou seja, praticas que as empresas devem ter para ser 
sustentável.

3. Caracterização da Empresa

3.1. Breve histórico da empresa

O Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) foi criado através da Lei Federal nº 1.649, 
de 19/07/1952, regulamentada pelo Decreto 33.643, de 24/08/1983, com o intuito de suprir a 
necessidade de um organismo múltiplo,  um “banco especial” de desenvolvimento.  É uma 
instituição financeira múltipla, organizada sob a forma de sociedade de economia mista, de 
capital aberto, tendo mais de 90% de seu capital sob o controle do governo federal, com sua 
sede localizada, desde a sua criação, em Fortaleza, Estado do Ceará.

Como entidade  financeira  do  governo  federal,  o  BNB atua  em cerca  de  dois  mil 
municípios  na  região  Nordeste  (Maranhão,  Piauí,  Ceará,  Rio  Grande  do  Norte,  Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, com 
sua sede em Fortaleza, Ceará. Opera como órgão executor de políticas públicas, cabendo a 
operacionalização e administração de fundos e programas.

O modelo abaixo é o organograma da estrutura geral do Banco do Nordeste o Brasil 
S.A:



Figura 1 - Organograma da estrutura geral do Banco do Nordeste do Brasil S/A

Ao  longo  de  sua  historia  operou  sempre  com  o  objetivo  voltado  para  o 
desenvolvimento  regional,  fazendo desse  slogan a  sua  marca  registrada  no  mundo.  Entre 
outras  definições  desenvolvimento significa aumentar  a  capacidade,  crescer.  Para o  BNB, 
desenvolvimento é mais do que isso, é investir e transformar realidades, pesquisar caminhos e 
propor soluções. E principalmente acreditar no potencial de cada pessoa e oferecer, sempre, 
diferentes e melhores oportunidades. 

Dentre os fundos operacionalizados pelo BNB destaca-se o Fundo Constitucional de 
Desenvolvimento do Nordeste (FNE), sendo um instrumento de política pública federal que 
objetiva  contribuir  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  do  Nordeste,  através  da 
execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o plano 
regional de desenvolvimento, possibilitando, assim, a redução da pobreza e das desigualdades. 
Provido  de  recursos  federais,  o  FNE  financia  investimentos  de  longo  prazo  e, 
complementarmente, capital de giro ou custeio. Além dos setores agropecuário, industrial e 
agroindustrial, também são contemplados com financiamentos o turismo, comércio, serviços, 
cultura e a infraestrutura econômica da região.

3.2 Projetos e suas áreas de atuação 



3.2.1 Crediamigo

O Crediamigo é  um Programa de Microcrédito  Produtivo Orientado do Banco do 
Nordeste,  lançado em 1998, trata-se de uma experiência pioneira  entre bancos 
públicos  na  implementação  de  um  modelo  de  atendimento  voltado  para  esse 
segmento,  que  facilita  o  acesso  ao  crédito  a  milhares  de  empreendedores 
pertencentes aos setores informal ou formal da economia, financiando atividades 
relacionadas  à  produção,  comercialização  de  bens  e  prestação  de  serviços, 
permitindo a milhares de empreendedores em toda a região Nordeste, norte dos 
Estados de Minas Gerais e do Espirito Santo e as cidades de Brasília e do Rio de 
Janeiro acesso ao sistema financeiro.

Além disso, o programa oferece aos seus clientes acompanhamentos e orientação para 
aplicação e o gerenciamento de recursos recebidos, facilitando a integração dos mesmos ao 
mercado, atuando de maneira rápida e sem burocracia na concessão de créditos em grupo 
solidário ou individual. A metodologia do aval solidário consolidou o Crediamigo como o 
maior programa de microcrédito do país, possibilitando o acesso ao crédito a empreendedores 
que não tinham acesso ao sistema financeiro. A ampla experiência do Banco do Nordeste no 
microcrédito produtivo orientado, somada ao seu papel de agente indutor do desenvolvimento 
faz da instituição um elo importante na integração de atividades produtivas, concessão de 
crédito e geração de emprego e renda.

Figura 3 - Relação de empréstimos realizados entre homens e mulheres pelo programa 
Crediamigo.

O Crediamigo, assim como a maior parte dos programas de microcrédito, tem como 
seus  clientes  predominantes  mulheres.  Para  Watson  e  Dunfort  (2007)  as  mulheres 
representam  um  menor  risco  de  crédito  do  que  os  homens  e  além  das  oportunidades 
econômicas auferidas, elas se beneficiam da criação de uma rede social e de um maior nível 
de  empoderamento.  Eles  mostram  que  a  estrutura  dos  grupos  solidários  oferece  uma 
importante  fonte  de  apoio  mútuo,  valorizando o  coletivo  e  que  dificilmente  as  mulheres 
teriam, caso não tivessem acesso aos serviços microfinanceiros. E por último, afirmam que 



quando a mulher controla as rendas e consegue obtê-las em valores pequenos e regulares, a 
saúde da família é afetada diretamente e positivamente beneficiando a todos os seus membros.

Outro dado importante é que 57% dos clientes tem a renda familiar inferior a R$1.500, 
00, demonstrando a eficácia em atender as famílias de mais baixa renda.

Na criação do Crediamigo, o Banco do Nordeste utilizou como premissa o fato do 
microcrédito ser um negócio com largo alcance social e um instrumento de fortalecimento da 
cidadania. Hoje o Crediamigo é reconhecido como o maior programa de microfinanças da 
América do Sul e um importante instrumento de política pública que promove a inclusão de 
microempreendedores  no  sistema  produtivo  e  financeiro,  resgatando  a  autoestima  e  a 
motivação de homens e mulheres, por meio do acesso ao crédito e da capacitação.

Quanto mais tempo o cliente se mantiver ligado no programa, maior a possibilidade de 
deixar a linha de pobreza e se obter uma melhor qualidade de vida. Segundo Marcelo Neri 
(FGV,2008):’’O Crediamigo é o grande responsável elo sucesso do microcrédito na região  
Nordeste, cujas taxas de crescimentos são superiores as brasileiras’’.

Figura 4 - Clientes ativos/ Carteira ativa

A quantidade de clientes ativos no Nordeste cresce a cada mês que passa, passando de 
737,8 mil no ao de 2010 para 827,5 mil em abril de 2011. O crescimento da carteira ativa 
também foi  expressiva,  permanecendo ate  abril  de  2011  com saldo de R$ 757 milhões. 
Assim, o Crediamigo configura-se como uma experiência de microcrédito bem sucedida, pois 
estimula o desenvolvimento regional, criando possibilidade de geração de renda para os mais 



necessitados trazendo respectivos retornos privados (para seus clientes) e sociais (estimula o 
padrão de vida local).

3.2.2 Agroamigo

O Agroamigo é o Programa de Microcrédito Rural do Banco do Nordeste, idealizado 
em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Trata-se de iniciativa 
pioneira  no  Brasil  que  visa  à  concessão  de  financiamento  para  área  rural,  adotando 
metodologia  própria  de  atendimento,  cuja  premissa  consiste  no  crédito  orientado  e 
acompanhado.

O programa destina-se a agricultores familiares enquadrados no PRONAF Grupo B 
que  exploram  parcela  de  terra  na  condição  de  proprietários,  posseiros,  arrendatários  ou 
parceiros, que residam na propriedade rural ou em local próximo; obtenham no mínimo 30% 
da  renda  familiar  da  exploração  agropecuária  ou  não  agropecuária  do  estabelecimento; 
tenham o trabalho familiar como base na exploração do estabelecimento; e possuam renda 
bruta de ate R$ 6.000,00.

Para comprovar a condição de agricultores familiares, estes deverão apresentar a DAP 
– Declaração de Aptidão ao PRONAF, emitida pelos órgãos oficiais de assistência técnica dos 
Estados ou pelos  Sindicatos de Trabalhadores  Rurais.

Em função da  vocação natural  e  da  afinidade cultural  da  população na Região,  o 
Agroamigo financia diversas atividades, com destaques para a pecuária, (79%), agricultura 
(10%),  serviços  (9%)  e  extrativismo  (2%).  De  acordo  com  as  potencialidades  locais,  o 
programa incentiva a diversificação de atividades econômicas, inclusive não agropecuárias, e 
o financiamento de outras atividades vocacionadas, o que confere menor vulnerabilidade às 
adversidades climáticas e maior estabilidade de renda.

No Programa Agroamigo há uma figura essencial que é o assessor de crédito. Este é 
um  profissional  de  nível  médio,  com  qualificação  na  área  de  extensão  rural  e  deverá 
apresentar  habilidade  para  promover  e  facilitar  processos,  devendo,  preferencialmente 
pertencer  à comunidade local,  com vivência  na zona rural,  visando garantir  facilidade de 
diálogo e compreensão dos processos produtivos, permitindo maior fluidez nos trabalhos de 
campo. 

Figura 5: Operações contatadas

Criado em 2005,  o  Agroamigo rapidamente  se  tornou uma experiência  exitosa  de 



organização de desenvolvimento no campo. Um a alternativa viável e em franca expansão que 
aproxima  o  pequeno  agricultor  familiar  dos  mecanismos  de  créditos  e  dos  avanços  na 
produção. Em 2009 foram contratadas 1,548,48 mil operações, e ate março de 2011  esse 
numero cresceu rapidamente mostrando seu grau de eficiência e eficácia no desenvolvimento 
social, tendo 1,880,85 de contratações.

Figura 6: Operações por setores

Pode-se notar as áreas de atuação em que o programa Agroamigo abrange, entre elas 
temos o estrativismo, correspondendo a 2% ate o ano em questão, agricultura com 10%,os 
serviços com 10%, e o maior índice de atuação  que corresponde a pecuária que se destaca 
com 78% das operações contratadas por setor de atividade.

3.2.3 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF

Em reconhecimento do papel da agricultura familiar para a produção de alimentos e a 
inclusão  econômica  e  social  do  trabalhador  do  campo,  o  Banco  do  Nordeste  empreende 
esforços no fomento do acesso ao credito  e na formação de parcerias para capacitação e 
conhecimento sobre as politicas publicas de credito. O Banco do Nordeste é o principal agente 
financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar – Pronaf na região 
Nordeste. O Programa financia itens relacionados a viabilização de atividades econômicas, 
agropecuárias ou não, desenvolvidas por agricultores familiares.

A  agricultura  familiar  é  responsável  pela  produção  dos  principais  alimentos 
consumidos pela população brasileira: 84 % da mandioca, 67 % do feijão; 54 % do leite; 49 % 
do milho,  40 % de aves e  ovos e  58 % de suínos.  No Nordeste  a agricultura  familiar  é 
responsável por 82,9 % da ocupação de mão-de-obra no campo. 



Tal programa tem como objetivo o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo 
produtor  familiar,  de  forma  a  integrá-lo  à  cadeia  de  agronegócios,  proporcionando-lhe 
aumento de renda e agregando valor ao produto e à propriedade, mediante a modernização do 
sistema  produtivo,  valorização  do  produtor  rural  e  a  profissionalização  dos  produtores 
familiares.

Os resultados obtidos na agricultura familiar estão além das estatísticas destacam-se 
também um conjunto de estratégias e ações que permitem beneficiar um número cada vez 
maior de produtores e expandir a missão do Banco do Nordeste a cada canto da Região.

Figura 7 - Operações contratadas

Observa-se  a  crescente  evolução  de  operações  contratadas  nas  áreas  de  sua 
abrangência,  do Pronaf  que  fornece  incentivo  à  atividade  não  agrícola  no meio rural  ate 
fevereiro de 2011 mostrando como tal programa a partir de sua tendência a evolução beneficia 
cada vez mais a qualidade de vida da população.

Figura 8 - Operações por setores



Da mesma forma como fora explanado com o Agroamigo, o Pronaf apresenta o seu 
maior grau de contratações direcionado para o setor de atividade pecuária representando 76% 
de seus clientes, seguido da agricultura 12%, dos serviços com 9% e extrativismo com 3% , 
índices que refletem o grau de aplicabilidade de recursos.

4. Considerações Finais

Na atualidade,  novos  patamares  têm ditado  as  normas  de  conduta  de  empresas  e 
instituições,  sejam  elas  publicas  ou  privadas.  As  mudanças  comportamentais  se  dão  em 
decorrência de uma nova realidade, já que é crescente a preocupação com métodos que visem 
o combate à pobreza, controle do crescimento populacional, diminuição do impacto das ações 
humanas sobre o meio ambiente, como também vencer os desafios da economia.

A Responsabilidade Social redirecionou os objetivos das empresas que, agora, não tem 
que se preocupar apenas com lucros e custos. Dela são cobradas ações que favorecem o bem 
estar social. Neste âmbito, esta inserido o Banco do Nordeste do Brasil S/A, como empresa 
que busca ser socialmente responsável, e que serviu como corpus deste estudo.

Partindo do conceito generalizado entre os teóricos de que a Responsabilidade Social 
implica num compromisso, por parte da empresa, para com a sociedade a fim de gerir ações 
que  a  favoreçam  não  apenas  de  forma  assistencialista,  mas,  sobretudo,  proporcionando 
resultados de melhoria nos que estão envolvidos por estas ações. Foi possível ao longo do 
trabalho de pesquisa, observar que o Banco do Nordeste do Brasil S/A tem como pretensão 
atuar  nos  vários  segmentos  da  sociedade,  através  de  seus  projetos  favorecendo  a  grande 
maioria da população.

Para cada projeto desenvolvido o Banco, tem como propósito incentivar,  de forma 
responsável, o desenvolvimento da sociedade não apenas economicamente, mas em todos os 
segmentos. Corroborando com a nova postura econômica em que as empresas têm que ir além 
da busca de soluções dos problemas que cotidianamente assolam a coletividade.

Sendo assim, pode-se concluir que o Banco do Nordeste do Brasil S/A esta entre as 
empresas que se esforçam para cumprir com o novo papel que lhe é imposto por um publico 
mais exigente e seletivo. Mas ao mesmo tempo em que concebe projetos de melhoria coletiva, 
recebe de volta o beneficio pelo qual apresenta o Banco como sendo uma empresa disposta a 
servir a comunidade, gerando progresso com seu investimento social.

O papel de empresa atuante traz para o Banco novos clientes, que geram dividendos e 
que  foram  seduzidos  pela  possibilidade  de  contribuir,  ainda  que  indiretamente,  com  o 
fortalecimento da sociedade, através da empresa à que se associam.

Desta forma, consideramos que os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que 
o trabalho conceituou a Responsabilidade Social e identificando onde a Contabilidade pode 
colaborar nesse processo; verificou e descreveu alguns programas desenvolvidos pelo Banco 
do  Nordeste  do  Brasil  S/A;  analisou-os  demonstrando  como  eles  atuam  na  sociedade, 
ressaltando  a  importância  de  Responsabilidade  Social  na  instituição  e  evidenciando  seu 
comprometimento com os anseios da sociedade. 
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