RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
1º SEMESTRE DE 2007

Senhores Acionistas,
Em conformidade com as disposições legais em vigor, submetemos à apreciação de
Vossas Senhorias, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Agência
de Fomento do Estado do Tocantins S/A, relativas ao 1º semestre de 2007, findo em 30 de
Junho de 2007, com as respectivas Notas Explicativas, Relatório Especial dos Auditores
Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.
1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Sendo a FomenTO, uma Instituição financeira que vem contribuindo para a aceleração
do desenvolvimento do Estado do Tocantins, atuando em parceria com o Governo do Estado,
no que tange oferecer oportunidade para todas as pessoas com espírito empreendedor
residentes no Tocantins, disponibilizando crédito facilitado para micro, pequenas e médias
empresas. Com ações voltadas para a geração de emprego e renda, esta instituição tem
contribuído na sustentabilidade empresarial e promoção da inclusão social da sociedade
tocantinense, inclusive adotando uma política de interiorização mediante deslocamento
periódico do seu corpo técnico operacional, realizando visitas aos municípios, abrangendo os
vários segmentos produtivos da região, bem como a participação em ações governamentais,
feiras de negócios e eventos diversos ligados aos vários setores da economia.
Com isso, a FomenTO divulga seu portfólio de serviços oferecidos, além de dar celeridade
aos procedimentos operacionais que antecedem a liberação de crédito, redundando na
comodidade e satisfação de nossos clientes.
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2 – RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
2.1 - Ativos Totais
Ao término do 1º semestre de 2007, os ativos totais da Agência de FomenTO cresceram
8,82% em relação ao 1º semestre de 2006, perfazendo os saldos de R$ 10.262 mil e R$ 9.431
mil, respectivamente. No 1º semestre de 2007, obteve uma receita de R$ 654 mil, sendo: R$
452 mil, oriunda de aplicações financeiras, estas concentradas em Títulos Públicos Federais e
Fundos de Investimento e oriundas de Operações de Crédito R$ 159 mil. No 1º semestre de
2006, obteve uma receita de R$ 709 mil, sendo: R$ 603 mil oriunda de aplicações financeiras,
estas concentradas em Títulos Públicos Federais e Fundos de Investimento e oriundas de
Operações de Crédito R$ 94 mil.
O saldo das Operações de Crédito realizadas com recursos próprios, nesse semestre,
totalizou R$ 1.342 mil.

2.2 - Resultado no Semestre
A agência de FomenTO obteve nesse 1º semestre de 2007, um resultado negativo de
R$ 81 mil e decorreu, principalmente, devido ao crescimento da inadimplência dos clientes,
provocando aumento no saldo das provisões para operações de credito.

2.3 - Patrimônio Líquido
No 1º semestre de 2007, a Agencia de FomenTO apresentou um Patrimônio Liquido de
R$ 9.755 mil, comparando com o saldo do 1º semestre de 2006 R$ 8.149 mil, representando
um crescimento de 19,71%. O Patrimônio Líquido Exigido para a FomenTO, calculado com
base em sua estrutura patrimonial e na ponderação de risco de seus ativos, é de R$ 1.863 mil.
A parcela do Patrimônio Líquido excedente ao mínimo exigido demonstra uma alavancagem
dos ativos, possibilitando a FomenTO, contratação de novas operações até o montante de R$
7.892 mil, propiciando intensificar sua atuação como indutor do desenvolvimento.
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3 – AUMENTO DE CAPITAL

Na Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária – AGO/E, de 16/03/2007, foi
deliberado sobre aumento de capital, oriundo de Juros sobre Capital Próprio, referente
exercício de 2006, no montante de R$ 192 mil, este foi imputado ao valor dos
dividendos obrigatórios, conforme previsto no parágrafo 7° do art. 9° da Lei n° 9249/95
e art. 45 do Estatuto Social, R$ 247 mil oriundo de Lucros ou Prejuízos Acumulados LPA, e ainda, sobre aumento de capital com novo recurso no montante de R$ 1.006
mil, entretanto o número de ações permaneceu inalterado, ou seja, 6.000 mil ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Ressalta-se que foi respeitado o direito de
preferência dos acionistas em conformidade com o parágrafo 4° do artigo 171 da Lei n°
6404/76, e o valor efetivado pelos acionistas até dia 18/04/2007 após Assembléia Geral
Extraordinária – AGE, realizada em 13/04/2007, e todos os acionistas mantiveram a
mesma proporcionalidade na participação acionária. Assim, o Capital Social passou de
R$ 8.238 mil para R$ 9.683 mil.

4 – POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO
A Agência de Fomento tem o desafio de expandir a um patamar coerente com o
potencial do Estado. Desta maneira são empreendidos esforços para o aperfeiçoamento dos
mecanismos de crédito ao perfil da diversificada clientela tocantinense, onde foi promovida
reuniões com representantes de classes e associações para disseminar os produtos no Estado
do Tocantins, na busca de novos mercados e fidelização de clientes.
Cabe destacar, a boa qualidade dos créditos concedidos, que refletem volumes
significativos das classificações das operações, entre os níveis “A” a “C”

5 – FATOS RELEVANTES
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Para cumprimento da Resolução CMN n° 3380, de 29 de junho de 2006, que dispõe
sobre a implementação da estrutura de gerenciamento de risco operacional, a FomenTO em
busca de se adequar às normas do Banco Central do Brasil, contratou uma empresa para
executar serviços de elaboração do manual das Política de Gerenciamento de Riscos
Operacionais considerando os processos, os procedimentos e sistemas necessários à sua
efetiva implementação.
Visando, a segurança em seus sistemas de informação, a FomenTO continua investindo
em tecnologia, nesse semestre houve um investimento de R$ 119 mil. Tendo em vista que a
informação é um ativo e, assim sendo, como qualquer outro, tem grande valor para esta
Instituição, necessitando assim ser adequadamente protegida.
Buscando condições melhores no desempenho do sistema de processamento de dados
utilizado pela instituição, foi contratada uma nova empresa, com o objetivo de garantir a
segurança e confiabilidade das informações processadas no dia-a-dia.
Considerando a necessidade de expandir os negócios da agência e a celeridade aos
procedimentos operacionais, para maior comodidade e satisfação de nossos clientes, foram
contratados novos funcionários através do governo do Estado do Tocantins, bem como foi
celebrado contrato de locação de uma sala ao lado da Agência, para melhor acomodação dos
servidores, haja visto novas contratações.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em que pese às dificuldades inerentes ao processo de estruturação e consolidação, a
FomenTO acredita na existência de um desenvolvimento favorável para novos progressos em
2007 e renova seu empenho e compromisso no sentido de alcançar resultados satisfatórios na
prestação de seus serviços e produtos, cumprindo assim a nossa missão que é de “Fomentar a
geração de emprego e renda para a sociedade tocantinense”.
Expressamos nossos agradecimentos a todos os acionistas e colaboradores pelas
atividades desenvolvidas nesse 1º semestre de 2007, sobretudo, pela contribuição dispensada
a esta Agência na consecução dos seus objetivos.
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Palmas, 01 de agosto de 2007.
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