
 

 

 

RELATÓRIO – EXERCÍCIO DE 2018  
 

Empréstimos Concedidos 
Operações de Crédito:  

No exercício de 2018 a Agência de Fomento liberou um total de R$ 4.017 em 
operações de crédito, desde valor, R$ 904. foi concentrado em um único cliente, 
empréstimo com garantia fragilizada. 
 
Projetos Selecionados 
Do montante liberado de janeiro a dezembro/2018,   houve concentração de 
crédito no valor de R$ 904,  ficando um restante R$ 64. por empreendedor. Do 
total de liberações, 84,81% foi destinado para a linha de Comércio e Serviços, 
9,80% para o Microcrédito e 5,38% para o Turismo. 
Com relação à modalidade de financiamento, 93,82% das operações de crédito 
foram liberadas como capital de giro, 5,92% como investimento fixo e 0,27% na 
modalidade misto. 
 
Taxa de Juros, Prazo e Carência nas Operações de Crédito   

A taxa média de juros ficou em 2,11% a.m. e prazo médio de amortização das 
operações de crédito foi de 33 meses. Do montante, R$ 904 foram liberados com 
carência, correspondendo a 2% das liberações de crédito e R$ 3.113 sem carência, 
representando 98% do montante liberado: 
 
Rating das Operações de Crédito  

Das operações de crédito com relação ao montante liberado, 22% estão 
classificadas no nível de risco inicial A, 51% das operações no nível de risco B e 
27% estão concentradas no nível de risco C. 

 
Garantia das Operações de Crédito   

Com relação ao tipo de garantia, 63% estão concentradas na Alienação Fiduciária, 
(considerando alienação fiduciária de imóveis e veículos), 22% das operações  
foram com direito creditórios, garantia de liquidez fragilizada,  14% garantido pelo 
Fundo de Aval para as Micros e Pequenas Empresas – FAMPE e  1,% em garantia 
fidejussória.. 

 
Benefícios Gerados 
A economia tocantinense demonstrou otimismo e um tímido crescimento apesar 
da crise econômica no País, isso ficou evidenciado na balança econômica das micro 
e pequenas empresas que, apesar da queda nos números de abertura de outras 
 



 

 
 
 empresas neste ano, as que se manteve ativa e em funcionamento se dizem 
otimista e com novas perspectivas. A Fomento não possui um relatório onde 
contempla o numero de emprego gerado, mais com base nas visitas de pós créditos  
realizada pelos agentes estima-se que foram gerando 57 empregos  neste ano de 
2018. 

 

Gestão De Crédito 

No exercício de 2018 a carteira ativa (saldo de créditos a receber, excluindo os 
prejuízos) fechou em R$ 5.782.  
 
A Despesa de Provisão para operação de Créditos encerrou o período com R$ 
1.343, sendo a média mensal de R$ 111.  
 
Os créditos renegociados ficaram em R$ 1.904. As renegociações de créditos são 
realizadas sempre quando cliente necessita de um reescalonamento, para continuar 
honrando com suas parcelas. 
 
A Carteira de Créditos Baixados como prejuízo registrou um montante no exercício 
de R$ 742. Esses créditos após serem realizadas todas as etapas de cobranças, não 
obtiveram êxito no recebimento, mas apesar de baixadas em prejuízo, continuam 
em processo de cobrança e ou ajuizamentos. 
 
O saldo das parcelas vencidas até 60 dias fechou em R$ 212, vencidas até 90 dias 
R$ 57, vencidas acima de 90 dias R$ 156, parcelas vincendas R$ 5.357. Baseado na 
resolução nº2682 de 1999 do Banco Central, vigente, o parâmetro para mensuração 
da inadimplência total acima de 90 dias considera-se os saldos vencidos + 
vincendos, somou um saldo de R$ 5.782. 

As liberações de créditos com garantia de direitos creditórios apresentam uma 
probabilidade de ficarem inadimplentes e migrarem para prejuízo no ano de 2019. 

 
Recuperação: 
A Reversão de Provisão das Operações de Crédito totalizou em R$ 687, resultado 
positivo, fruto de recebimento de créditos inadimplentes.  Ao receber estes valores, 
reduz o provisionamento e aumenta receita. 
 
Dos créditos que foram baixados como prejuízos foram recuperados R$ 75. Os 
recebimentos desta carteira são bastante significativos para a Instituição, por serem 
considerados como receita líquida no resultado geral do período. A carteira de 
Créditos Baixados como Prejuízo é uma carteira que apresente dificuldade de  
 
 
 



 

 
 
 recuperação, por se tratar de créditos inadimplentes há mais de 360 dias, o que 
consequentemente diminui as chances de recebimento de uma dívida. A Gestão de 
crédito tem uma grande preocupação com os clientes que ficam inadimplentes a 
partir de 01 dia de atraso, uma vez que a prevenção ajuda a evitar prejuízos futuros. 
 
O retorno dos recursos dos créditos liberados principal/juros finalizaram o ano 
com o valor total de R$ 7.527, este valor concentra todos recebimentos de créditos 
liberados anteriormente.  
 
Fiscalização: 
A fiscalização e acompanhamento do crédito se dá periodicamente durante a 
vigência do financiamento, através de vistoria/fiscalização para a certificação da 
continuidade e regularidade do empreendimento. 
Terão prioridades: 
As operações de maiores valores; 
Aquelas com indícios de irregularidades; 
As atividades que apresentam problemas de mercado e de liquidez momentâneos; 
Aquelas com parcelas vencidas. 
 
 
 


