
Nome do Campo Tipo Descrição
empresa

string

Empresas do Sistema BNDES (Sistema BNDES - 

Consolidado; BNDES; BNDESPAR; e FINAME)

execucao_orcamentaria

string

Acompanhamento da proposta do Programa de 

Dispêndios Globais (PDG) das empresas do Sistema 

ano date Exercício de referência

mes date Mês de referência

dispendios_de_capital_usos

numeric

Despesas realizadas com o propósito de formar e/ou 

adquirir ativos reais,abrangendo, entre outros a compra 

de móveis e de equipamentos, a aquisição, a 

construção e a reforma de imóveis, participação no 

capital de empresas, aplicações

em títulos públicos e aquisição de bens artísticos e 

valiosos. Inclui ainda o pagamento de dividendos e 

amortização de dívidas decorrentes de empréstimos e 

financiamentos de longo prazo.

investimentos_usos

numeric

Gastos com aquisição de bens classificáveis no ativo 

imobilizado.

inversoes_financeiras_usos

numeric

Valor de aquisição de ações e de cotas de capital, em 

caráter permanente, assim como adiantamentos para 

aumento de capital e recursos aplicados na obtenção 

de direitos que não se destinem à manutenção da 

atividade da empresa, como bens para renda, obras de 

arte, museu etc.

amortizacoes_principal_usos

numeric

Valor da amortização/liquidação do principal, atualizado 

monetariamente, de obrigações por empréstimos e 

outras originariamente de longo prazo.

amortizacao_operacoes_internas_us

os numeric

Obrigações por empréstimos de longo prazo, em 

moeda, junto às instituições financeiras no País.

amortizacao_operacoes_externas_u

sos

numeric

Obrigações por empréstimos de longo prazo, em moeda 

e em bens e serviços, junto a instituições financeiras no 

exterior.

amortizacao_operacoes_resolucao_

63_usos

numeric

Obrigações por empréstimos de longo prazo, vinculados 

a repasses por meio da Resolução nº 63 do BACEN.

demais_obrigacoes_usos

numeric

Valores referentes a outras despesas de capital para as 

quais não exista item orçamentário específico.

outros_dispendios_de_capital_usos

numeric

Aplicações financeiras de longo prazo classificáveis em 

valores e em bens, bem como aplicações que resultem 

em redução do Patrimônio Líquido.

dispendios_correntes_usos

numeric

Despesas de natureza permanente necessárias à 

prestação de serviços e à manutenção das atividades 

administrativas e operacionais da empresa.
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pessoal_e_encargos_sociais_usos

numeric

Valor de salários, adicionais, outras remunerações 

diretas e encargos e benefícios sociais incorridos com o 

pessoal de operação e de administração do banco, bem 

com os inativos e os pensionistas.

locacao_de_equipamentos_processa

mento_de_dados_usos

numeric

Despesas decorrentes do aluguel de equipamentos de 

processamento de dados e outros de tecnologia da 

informação.

servicos_de_terceiros_usos

numeric

Despesas decorrentes de utilização de mão-de-obra 

sem vínculo empregatício; de trabalhos de consultoria, 

de auditoria, de assessoramento, de levantamento de 

situações, de diagnósticos, de elaboração de planos e 

de estudos ou quaisquer outros semelhantes; de 

programas de alimentação (inclusive tíquete ou vale-

refeição), de treinamento externo e de transporte; de 

propaganda, de publicidade e de divulgação; ou de 

qualquer outra prestação de serviços efetivada por 

contratos, convênios, acordos ou ajustes celebrados 

com empresas particulares ou com entidades públicas 

ou com outras estatais.

utilidades_e_servicos_usos

numeric

Gastos com energia elétrica, água, telefone, fax, 

telegramas, correios e

malotes, gás etc.

tributos_e_encargos_parafiscais_uso

s

numeric

Provisão para imposto de renda e despesas 

decorrentes de outros impostos, taxas e encargos 

parafiscais e tributários.

encargos_financeiros_e_outros_uso

s numeric

Apropriação de juros e comissões de operações de 

crédito e outras obrigações.

encargo_operacoes_internas_usos

numeric

Apropriação de juros, comissões etc., sobre obrigações 

por empréstimos junto a instituições financeiras no País.

encargo_operacoes_externas_usos

numeric

Apropriação de juros, comissões etc., sobre obrigações 

por empréstimos junto a instituições financeiras no 

exterior.

encargo_operacoes_resolucao_63_u

sos

numeric

Apropriação de juros, comissões etc., sobre obrigações 

por empréstimos vinculados a repasses por meio da 

Resolução nº 63 do BACEN.

depositos_usos

numeric

Despesa de juros e atualização monetária incorridos 

sobre depósitos a prazo.

variacao_cambial_usos numeric Despesa de variação cambial.

outras_obrigacoes_usos

numeric

Apropriação de juros, comissões etc. sobre outras 

obrigações.

outros_dispendios_correntes_usos

numeric

Demais dispêndios correntes não enquadrados nas 

rubricas anteriores.

total_dos_dispendios_pdg_usos

numeric

Contempla os dispêndios/despesas programados para 

o exercício de referência.

aplicacoes_em_operacoes_de_credit

o_usos

numeric

Aplicação de recursos em empréstimos e 

financiamentos aos diversos setores

da economia.

total_dos_usos

numeric

Contempla os dispêndios/despesas programados para 

o exercício de referência.



receita_fontes

numeric

Contempla as fontes de recursos programados para o 

exercício de referência.

subsidio_do_tesouro_fontes numeric Recursos recebidos do Tesouro Nacional.

receita_operacional_fontes

numeric

Rendas auferidas pela instituição financeira em suas 

atividades principais e acessórias, pelo regime de 

competência.

receita_nao_operacional_fontes

numeric

Remuneração não decorrente da atividade principal ou 

acessória do banco.

recursos_p_aumento_do_patrimonio

_liquido_fontes numeric

Aportes do Tesouro Nacional, contabilizados no 

patrimônio líquido.

tesouro_aumento_do_patrimonio_liq

uido

numeric

Aportes do Tesouro Nacional, integralização de ações, 

inclusive ágio, por empresas estatais e outros recursos 

destinados ao aumento do patrimônio líquido.

participacao_no_capital_empresas_e

statais_fontes numeric

Integralização de ações, inclusive ágio, por empresas 

estatais.

demais_recursos_p_aumento_do_pa

trimonio_liquido_fontes

numeric

Recursos de outras fontes, contabilizados no patrimônio 

líquido, não incluídos em rubricas específicas.

retorno_de_operacoes_de_credito_f

ontes

numeric

Recursos recebidos de mutuários para amortização ou 

para liquidação de empréstimos e financiamentos 

concedidos.

tesouro_recebimento_de_creditos_di

versos_fontes

numeric

Ingresso de recursos do Tesouro Nacional que tenham 

como contrapartida a redução de créditos específicos 

junto à União. Inclui os recursos relativos aos Fundos 

Constitucionais.

recursos_de_emprestimos_e_financi

amentos_de_lp_fontes

numeric

Empréstimos de longo prazo em moeda, junto a outras 

instituições financeiras no País e no exterior.

operacoes_de_credito_internas_moe

da_fontes numeric

Empréstimos de longo prazo em moeda, junto a outras 

instituições financeiras no País.

operacoes_de_credito_externas_font

es numeric

Empréstimos de longo prazo em moeda, junto a outras 

instituições financeiras no exterior.

operacoes_resolucao_63_fontes

numeric

Empréstimos de longo prazo vinculados a repasses por 

meio da Resolução nº 63 do BACEN.

variacao_cambial_fontes numeric Obrigações relativas à variação cambial positiva.

demais_obrigacoes_fontes

numeric Ingressos efetivos de outros recursos de longo prazo.

tesouro_demais_obrigacoes

numeric

Ingresso de recursos oriundos de quaisquer fontes da 

União, contabilizados como 

empréstimos/financiamentos de longo prazo.

fundo_nacional_de_desenvolvimento

_fnd_fontes numeric

Ingresso de recursos oriundos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento (FND).

transferencia_do_fat_fontes

numeric

Ingresso de recursos oriundos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT).

fundo_de_marinha_mercante_fmm_f

ontes numeric

Ingresso de recursos oriundos do Fundo de M arinha 

Mercante (FMM).

depositos_a_vista_fontes numeric Variação do saldo de depósitos a vista.

depositos_a_prazo_fontes

numeric Variação do saldo de outros depósitos remunerados.

outras_obrigacoes_fontes numeric Ingresso de outros recursos de longo prazo.



total_das_fontes

numeric

Contempla as fontes de recursos programados para o 

exercício de referência.

variacao_de_obrigacoes_e_empresti

mos_de_cp_fontes

numeric

Diferença entre os montantes de despesas financeiras 

apropriadas economicamente e a efetiva movimentação 

de caixa desses itens orçamentários.

outras_variacoes_patrimoniais_fonte

s

numeric

Compatibilização entre os valores das origens de 

recursos e das aplicações constantes na discriminação 

das origens e das aplicações financeiras e no fluxo de 

caixa.

variacao_do_disponivel_fontes

numeric

Disponível final do mês menos disponível inicial do 

exercício.

total_liquido_das_fontes

numeric

Total das fontes de recursos deduzido da variação 

patrimonial, ajustes de receitas e despesas financeiras 

e da variação do disponível


