
Nome do campo Tipo Descrição 

execucao_orcamentaria string

Acompanhamento da proposta do Programa de 

Dispêndios Globais (PDG) das empresas do Sistema 

BNDES.

empresa string

Empresas do Sistema BNDES (Sistema BNDES - 

Consolidado; BNDES; BNDESPAR; e FINAME).

ano date Exercício de referência.

mes date Mês de referência.

dispendios_de_capital_usos numeric Contemplam os dispêndios/despesas de longo prazo.

amortizacoes_principal_op_cred_ob

tidas_usos numeric

Pagamento de principal de operações de crédito de 

longo prazo (empréstimos, financiamentos, etc.) 

efetuado pela empresa às instituições financeiras no 

País ou no exterior.

no_pais_usos numeric

Pagamento de principal de operações de crédito de 

longo prazo (empréstimos, financiamentos, etc.) 

efetuado pela empresa às instituições financeiras no 

País.

no_exterior_usos numeric

Pagamento de principal de operações de crédito de 

longo prazo (empréstimos, financiamentos, etc.) 

efetuado pela empresa às instituições financeiras no 

exterior.

amortizacoes_principal_op_outros_

creditos_usos numeric

Pagamento de principal de operações de outros 

créditos de longo prazo, com e sem característica de 

concessão de crédito.

concessoes_de_operacoes_de_cre

dito_usos numeric

Recursos disponibilizados a terceiros, no País e no 

exterior, referentes à concessão de operações de 

crédito de longo prazo (empréstimos, financiamentos, 

etc.).

investimentos_no_imobilizado_e_no

_intangivel_usos numeric

Aplicação de recursos em bens do ativo imobilizado e 

do intangível.

imobilizado_usos numeric

Aplicação de recursos em direitos que tenham por 

objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 

atividades da empresa ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle 

desses bens.

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.

outras_despesas_de_capital_usos numeric

Valores referentes a outras despesas de capital para as 

quais não exista item orçamentário específico.

dispendios_correntes_usos numeric

Contemplam os dispêndios/despesas de curto e longo 

prazos.
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despesas_de_pessoal_usos numeric

Despesas e custos com pessoal ativo, inativo e 

pensionista, referentes a quaisquer espécies 

remuneratórias, tais como: vencimentos, subsídios, 

proventos da aposentadoria, reformas e pensões fixos, 

inclusive adicionais, gratificações, horas extras, 

vantagens pessoais de qualquer natureza, remuneração 

variável e encargos sociais.

despesas_com_dirigentes_usos numeric

Despesas com dirigentes referentes a salários, 

encargos e benefícios.

despesas_com_conselhos_e_comit

es_usos numeric

Despesas com honorários, encargos sociais, 

previdência complementar e outros gastos com 

membros dos conselhos e comitês estatutários.

materiais_e_produtos_usos numeric

Despesas com a aquisição de materiais de consumo 

em geral.

servicos_de_terceiros_usos numeric

Despesas com a prestação de serviços de pessoa física 

ou jurídica, tais como: serviços de consultoria, auditoria, 

vigilância e segurança, etc.

tributos_usos numeric

Despesas com tributos sobre serviços, tributos 

incidentes sobre o lucro, bem como tributos incidentes 

sobre demais operações.

despesas_financeiras_usos numeric

Despesas com encargos financeiros provenientes de 

operações de crédito, outros créditos, aplicações 

financeiras, fundos e outros instrumentos de captação.

outras_despesas_correntes_usos numeric

Despesas de natureza corrente não elencadas em item 

orçamentário específico, tais como: administrativas.

total_dos_usos numeric

Contempla os dispêndios/despesas programados para 

o exercício de referência.

receitas_de_capital_fontes numeric Contemplam as fontes de recursos de longo prazo.

aumento_do_patrimonio_liquido_fo

ntes numeric

Recursos destinados ao aumento do patrimônio líquido, 

tais como: aportes do Tesouro Nacional.

aporte_de_empresas_estatais_font

es numeric

Recursos provenientes de aportes de capital efetuados 

pelas empresas estatais federais, destinados à 

integralização do capital social.

alienacao_de_valores_e_bens_font

es numeric

Recursos provenientes de alienações de valores e 

bens, tais como: investimentos de caráter permanente, 

participações societárias, intangíveis e bens 

arrendados. O valor da receita é obtido pelo valor 

contábil do bem.

ganhos_na_alienacao_de_valores_

e_bens_fontes numeric

Lucros provenientes de alienações de itens do ativo 

imobilizado, propriedades para investimentos e ativo 

intangível.

obtencao_de_operacoes_de_credit

o_fontes numeric

Recursos provenientes de operações de crédito de 

longo prazo (empréstimos, financiamentos, etc.) obtidas 

junto a instituições financeiras no País e no exterior.



no_exterior_fontes numeric

Recursos provenientes de operações de crédito de 

longo prazo (empréstimos, financiamentos, etc.) obtidas 

junto a instituições financeiras no exterior.

amortizacao_principal_operacoes_d

e_credito_concedidas_fontes numeric

Recebimento do principal de operações de crédito de 

longo prazo (empréstimos, financiamentos, desconto de 

títulos, etc.) concedidas por instituições financeiras no 

País e no exterior.

amortizacao_principal_op_outros_c

reditos_concedidos_fontes numeric

Recebimento do principal de operações de outros 

créditos concedidos de longo prazo, com e sem 

característica de concessão de crédito, não 

caracterizados como “operações de crédito”.

emissao_de_outros_instrumentos_

de_captacao_fontes numeric

Recursos provenientes de emissão, pela empresa, de 

debêntures, letras de crédito, letras financeiras e outros 

instrumentos de captação de longo prazo.

resgate_de_outros_instrumentos_d

e_captacao_fontes numeric

Recursos provenientes de resgate, pela empresa, de 

debêntures, letras de crédito, letras financeiras e de 

outros instrumentos de captação de longo prazo.

recursos_do_tesouro_nacional_font

es numeric

Recursos provenientes do Tesouro Nacional destinados 

à aplicação em empréstimos e financiamentos pelas 

instituições financeiras.

recursos_de_fundos_fontes numeric

Recursos provenientes de fundos constitucionais de 

financiamento, fundos governamentais, fundos de 

desenvolvimento, fundos garantidores de crédito e 

outros fundos.

rendas_de_participacoes_fontes numeric

Aumento do valor dos investimentos, decorrente de 

lucros ou ganhos efetivos, apurados por equivalência 

patrimonial em sociedade coligada ou controlada, 

inclusive decorrente de incentivos fiscais.

participacao_nos_resultados_fontes numeric

Parcela relativa a dividendos ou juros sobre capital 

próprio a receber decorrentes de 

investimentos/inversões financeiras.

outras_receitas_de_capital_fontes numeric

Valores referentes a outros recursos para os quais não 

exista item orçamentário específico.

receitas_correntes_fontes numeric

Contemplam as fontes de recursos de curto e longo 

prazos.

total_das_fontes numeric

Contempla as fontes de recursos programados para o 

exercício de referência.

variacao_patrimonial_fontes 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.

ajustes_de_receitas_e_despesas_fi

nanceiras_fontes numeric

Diferença entre os montantes de receitas e despesas 

financeiras apropriadas economicamente e a efetiva 

movimentação de caixa desses itens orçamentários.

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.


