
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

ATA DA 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CODEFAT 

 
DATA: 5 de novembro de 2018. 

LOCAL: Sala de Reuniões, 22º andar, Edifício Sede do BNDES - RJ. 

PARTICIPANTES: Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, Presidente do CODEFAT e Conselheiro 
Titular Representante do MTb, Francisco Canindé Pegado do Nascimento, Vice-Presidente do 
CODEFAT e Conselheiro Titular Representante da UGT; Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, 
Secretário-Executivo do CODEFAT; Lizane Soares Ferreira, Conselheira Titular Representante do 
MAPA; Isabel Terra Siebra de Sousa, Conselheira Titular Representante do MDIC; Sérgio Ricardo 
Calderini Rosa, Conselheiro Titular Representante do MP; Leonardo Botelho Ferreira, Conselheiro 
Titular Representante do BNDES; Sérgio Luiz Leite, Conselheiro Titular Representante da Força 
Sindical; Geraldo Ramthun, Conselheiro Titular Representante da NCST; Antônio Renan Arrais, 
Conselheiro Titular Representante da CTB; José Avelino Pereira, Conselheiro Titular Representante da 
CSB; Juvândia Moreira Leite, Conselheira Suplente Representante da CUT; Gilberto Porcello Petry, 
Conselheiro Titular Representante da CNI; Virgílio Nelson da Silva Carvalho, Conselheiro Titular 
Representante da CNTur; Caio Mario Alvares, Conselheiro Titular Representante da CNT; e, Damião 
Cordeiro de Moraes, Conselheiro Suplente Representante da CONSIF. CONVIDADOS: Marcos 
Orlando Menezes Ferreira, Secretário de Políticas Públicas de Emprego; Milton Rattes, Presidente do 
FONSET e Secretário de Estado do Trabalho do Rio de Janeiro; e, Sérgio Yamagata, Presidente do 
Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Rio de Janeiro.  

 

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, no Edifício-Sede do Banco Nacional de 1 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), teve início a Centésima Quinquagésima Reunião 2 

Ordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), sob a direção 3 

do Presidente e Conselheiro Titular Representante do MTb, Sr. Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello. 4 

I – ABERTURA: O Presidente agradeceu à equipe do BNDES, na pessoa do seu Presidente, Sr. 5 

Dyogo Henrique de Oliveira, pela organização da presente reunião em sua Sede, e pelo excelente 6 

almoço oferecido aos Conselheiros. Observou que o Presidente do BNDES, durante o almoço, fez uma 7 

breve apresentação sobre a aplicação dos recursos do FAT pelo Banco, sintetizado na NOTA: A 8 

RELEVÂNCIA DO FAT NOS DESEMBOLSOS DO BNDES, a qual foi distribuída aos Conselheiros 9 

e seria anexada à ata da presente reunião. Relatou que o Presidente do BNDES não havia ficado para a 10 

abertura da reunião devido a outro compromisso já agendado, deixando registrado votos de bom 11 

trabalho para todos. Em seguida, passou ao tópico II – APROVAÇÃO DE ATA: ITEM 1 – Ata da 12 

149ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de agosto de 2018. O Presidente indagou se havia alguma 13 

manifestação relativa ao presente item. A Conselheira Suplente Representante da CUT, Sra. Juvândia 14 

Moreira Leite, informou que se absteria da votação da Ata em tela, haja vista que não estava presente 15 
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na mencionada reunião. O Presidente indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, 16 

colocou o item em votação, tendo sido aprovado por maioria, registrando a abstenção da Conselheira 17 

da CUT, Sra. Juvândia Moreira Leite. Na sequência, passou ao tópico III – ASSUNTOS PARA 18 

DELIBERAÇÃO: ITEM 2 - Ratificação da Resolução nº 819, de 15 de outubro de 2018, 19 

aprovada ad referendum, que altera a Programação Anual da Aplicação dos Depósitos Especiais 20 

do FAT – PDE, para o exercício de 2018, de que trata a Resolução nº 805, de 24 de abril de 2018. 21 

A Coordenadora de Empreendedorismo (COEMP/CGER/DER/SPPE/MTb), Sra. Lucilene Estevam 22 

Santana, explicou que o Conselho, no decorrer do exercício, poderia revisar a PDE aprovada no sentido 23 

de promover a inclusão/exclusão de programas/linhas de crédito, bem como o acréscimo/redução de 24 

recursos. Esclareceu que a PDE/2018, autorizada em abril do corrente, levou em conta as premissas a 25 

seguir: i) expectativa de crescimento da economia, o que poderia impactar em maior demanda por 26 

crédito nos empreendimentos de menor porte; ii) bom desempenho da linha PROGER Urbano Capital 27 

de Giro em relação à carteira com recursos de outras fontes; e, iii) expectativa de ampliação da 28 

execução do FAT PNMPO, capitaneada pelas alterações no marco regulatório do Programa Nacional 29 

de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. Informou que a PDE/2018 autorizou a alocação de 30 

recursos no montante de até R$2,51 bilhões, distribuídos entre programas/linhas de crédito, destacando 31 

os principais entraves para a execução no presente exercício: I) as empresas de menor porte ainda 32 

estavam cautelosas na contratação de operação de investimento, persistindo a forte demanda de 33 

recursos para capital de giro; II) não houve utilização dos recursos previstos na PDE/2018 para o FAT 34 

Fomentar em virtude da retração dos desembolsos do cartão BNDES e do grande volume de recursos 35 

disponíveis para reaplicação, havendo demanda de recursos para o PRONAF; e, III) frustação, das 36 

perspectivas da gestão do MTb, de que a análise das condicionantes necessárias para viabilizar a 37 

operacionalização dos recursos do FAT pelas instituições de MPO estariam concluídas ainda no 38 

primeiro semestre de 2018. Registrou que até a presente data havia sido contratado o montante de 39 

R$1,69 bilhão, ou seja, 67,57% do total autorizado para a PDE/2018 (R$2,51 bilhões). Observou que, 40 

com base nos desembolsos dos depósitos especiais do FAT nos setores produtivos dos seus 41 

programas/linhas de crédito, estimava-se que no período de janeiro a agosto de 2018 foram 42 

mantidos/gerados 39.195 empregos, sendo 22.068 diretamente e 17.127 indiretamente. Esclareceu que 43 

esses dados foram obtidos com base na aplicação do Modelo de Geração de Empregos do BNDES 44 

(MGE), o qual fornecia estimativas da quantidade de postos de trabalho na economia, necessários para 45 

viabilizar os investimentos apoiados financeiramente pelas Instituições Financeiras Oficiais Federais 46 

(IFOF) que operaram com recursos dos depósitos especiais do FAT nos seus programas/linhas de 47 

crédito. Finalizando, a Coordenadora da COEMP registrou que a presente Resolução promoveu o 48 
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remanejamento de R$800,0 milhões entre os programas/linhas de crédito, na forma a seguir: i) Redução 49 

de Recursos: R$260,0 milhões do FAT Fomentar, R$40,0 milhões do FAT Inovacred e R$500,0 50 

milhões do FAT PNMPO; e, ii) Acréscimo de Recursos: R$300,0 milhões para o PRONAF 51 

Investimento e R$500,0 milhões para o PROGER Urbano – Capital de Giro. Na sequência, o 52 

Presidente passou a palavra à área financeira para a apresentação de informações complementares. O 53 

Coordenador-Geral de Recursos do FAT (CGFAT/SOAD/SE/MTb), Sr. Paulo César Bezerra de Souza, 54 

declarou que eram alocados na PDE os recursos excedentes à Reserva Mínima de Liquidez (RML), 55 

acrescentando que o FAT fechou o exercício de 2017 com resultado nominal superavitário da ordem de 56 

R$1,30 bilhão, com repasse de recursos do Tesouro Nacional de R$13,79 bilhões. Relatou que as 57 

projeções apontavam que o exercício de 2018 fecharia com resultado nominal deficitário de R$9,85 58 

bilhões, em boa parte devido à drástica redução de recursos a serem repassados pelo Tesouro Nacional, 59 

que segundo a LOA/2018 seria de apenas R$10,10 milhões. Finalizando, o Coordenador-Geral da 60 

CGFAT declarou que o excedente da RML em 2017 foi no montante de R$10,21 bilhões, estando 61 

projetado para o exercício de 2018 no montante de R$670,60 milhões. O Presidente abriu as inscrições 62 

para manifestação. O Conselheiro Titular Representante do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa, 63 

observou que via com preocupação o remanejamento de recursos efetuado por meio da presente 64 

Resolução, haja vista que reduziria a RML, bem como transferiu recursos do microcrédito para o 65 

capital de giro. O Vice-Presidente e Conselheiro Titular Representante da UGT, Sr. Francisco Canindé 66 

Pegado do Nascimento, relatou que considerava baixo o volume de contratações no âmbito do 67 

Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) no presente exercício. A Coordenadora de 68 

Empreendedorismo declarou que isso poderia ser explicado, em parte, devido à estagnação de 69 

contratação de empréstimos no âmbito da linha PROGER Urbano Capital de Giro, cujo volume de 70 

recursos aprovados na PDE de abril não foram suficientes para suprir a demanda apresentada pelo 71 

Banco do Brasil (BB), razão pela qual se fez necessário alterar a PDE para remanejar recursos para a 72 

referida linha de crédito. Explicou que o principal agente financeiro do PNMPO era o Banco do 73 

Nordeste do Brasil (BNB), o qual estava impedido de solicitar recursos da PDE devido se encontrar 74 

com pendências junto ao MTb, destacando que o microcrédito também era atendido por outras fontes 75 

além do FAT. O Conselheiro Titular Representante da Força Sindical, Sr. Sérgio Luiz Leite, esclareceu 76 

que era praxe do Conselho promover o remanejamento de recursos de linhas/programas com baixa 77 

execução para outras com melhor execução. Ponderou que caso o Tesouro Nacional não alocasse 78 

recursos no FAT para cobrir eventual déficit nas contas do Fundo em 2018, isso implicaria a 79 

necessidade de ser solicitada ao BNDES a devolução de recursos do FAT Constitucional, retirando-se 80 

assim recursos de investimentos. Destacou a necessidade de maiores investimentos no Sistema Público 81 
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de Emprego, Trabalho e Renda, arrazoando que o CODEFAT sempre aprovava um valor substancial 82 

para aplicação no Sistema Nacional de Emprego (SINE) e para a qualificação social e profissional, os 83 

quais eram fortemente reduzidos quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 84 

pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), órgão responsável pelo seu 85 

encaminhamento ao Congresso Nacional para apreciação e aprovação. O Presidente indagou se havia 86 

mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido ratificado por 87 

maioria, registrando o voto contrário do Conselheiro do MP, Sr. Sérgio Ricardo Calderini Rosa. Em 88 

seguida, passou ao EXTRAPAUTA – Destinação da totalidade dos recursos oriundos de multas 89 

trabalhistas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. O assunto em tela foi objeto de 90 

ressalva nas discussões de que as multas aplicadas pela Justiça do Trabalho não tinham destinação 91 

certa, sendo direcionadas para inúmeros beneficiários. O Vice-Presidente relatou que o Tribunal 92 

Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) contava com uma comissão para deliberar sobre a 93 

destinação de recursos de multas aplicadas pelo Tribunal. O Conselheiro Titular Representante da 94 

NCST, Sr. Geraldo Ramthun, observou que apenas parte dos recursos das multas trabalhistas eram 95 

destinadas ao FAT. Diante dos registros apresentados, o Presidente colocou em votação autorização 96 

para o MTb recomendar ao Corregedor da Justiça do Trabalho que promovesse a destinação da 97 

totalidade dos recursos oriundos de multas trabalhistas para o FAT, tendo sido aprovada por 98 

unanimidade. Prosseguindo, passou ao ITEM 3 – Termos Aditivos – TA aos Termos de Alocação de 99 

Depósito Especial do FAT – TADE, realizados no período de julho a outubro de 2018. O 100 

Secretário-Executivo do CODEFAT, Sr. Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, relatou que no período em 101 

referência foram celebrados dois Termos Aditivos no montante de R$414,0 milhões, conforme a 102 

seguir: i) Banco do Brasil: R$214,0 milhões no âmbito do PROGER Urbano Investimento; e ii) 103 

BNDES: R$200,0 milhões no âmbito do PRONAF Investimento. O Presidente abriu as inscrições para 104 

manifestação. O Vice-Presidente ponderou que o PROGER Urbano Investimento se destinava ao 105 

financiamento de investimento produtivo para micro e pequenas empresas, cooperativas e associações 106 

de trabalhadores e profissionais liberais, indagando se seria possível discriminar quanto seria destinado 107 

para cada um desses segmentos. A Coordenadora de Empreendedorismo esclareceu que no Informe 108 

PROGER, constante da mídia digital distribuída aos Conselheiros no início da reunião, constava a 109 

discriminação dos recursos alocados por segmento, acrescentando que buscaria providenciar um maior 110 

detalhamento das informações constantes no Relatório de Execução da PDE (REL-PDE). O Presidente 111 

indagou se havia mais alguma manifestação, em não havendo, colocou o item em votação, tendo sido 112 

aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao tópico IV – APRESENTAÇÃO: ITEM 4 - Tema: 113 

Aplicação das disponibilidades financeiras do FAT no Fundo de Investimento Financeiro Curto 114 
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Prazo, BB-EXTRAMERCADO, pelo Banco do Brasil/BB-DTVM. O Representante da BB-DTVM, 115 

Sr. César Roberto Molinari, iniciou a apresentação sobre o BB Extramercado Exclusivo FAT, 116 

destacando que o Fundo, em 29.10.2018, fechou com patrimônio líquido de R$34,07 bilhões. Informou 117 

que a composição atual da carteira do Fundo apresentava a seguinte distribuição: I) IMA-B: 40,66%; 118 

II) IRF-M1: 33,77%; III) IRF-M: 7,25%; e, IV) OPCOM: 18,04%. Em seguida, apresentou um 119 

comparativo da rentabilidade do FAT Extramercado com outros índices, considerando os últimos doze 120 

meses, conforme a seguir, por ordem de rendimento: i) IMA-B: 9,62%; ii) IRF-M: 8,92%; iii) BB 121 

Extramercado FAT: 8,06%; iv) IRF-M1: 7,09%; v) SELIC: 6,63%; vi) CDI: 6,62%; e, vii) IPCA: 122 

4,69%. Na sequência, o Representante da BB-DTVM, Sr. André Bruno Soares, relatou o cenário 123 

econômico internacional: i) desaceleração da atividade global com perda de sincronia; ii) risco fiscal 124 

italiano ameaçando o Euro e a atividade econômica na Europa; iii) desempenho relativo dos ativos 125 

globais, combinado à evidência estatística, apontava o receio exagerado com a atividade global; iv) 126 

aceleração da economia chinesa deveria reduzir o pessimismo com a atividade global; v) crescimento 127 

da economia norte americana seguiria robusto, com desaceleração apenas moderada nos próximos 3 128 

trimestres; e, vi) crescimento global deverá estabilizar-se em bom nível, acompanhado de inflação 129 

mundial baixa. Em seguida, relatou o cenário econômico doméstico: I) atividade econômica deverá 130 

ganhar tração com um pouco mais de consistência, provocando a melhora da safra de dados; II) risco 131 

inflacionário em queda; e, III) IPCA em 12 meses apontando para SELIC estável em 6,5% apenas até 132 

junho de 2019. Finalizando, o Representante da BB-DTVM apresentou as projeções para 2018 dos 133 

principais índices econômicos, destacando os seguintes: i) PIB: 1,2%; ii) Inflação IPCA: 4,3%; iii) 134 

Inflação IGP-M: 9,8%, e, iv) SELIC: 6,5%. O Presidente agradeceu a BB-DTVM pela apresentação do 135 

tema e, em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Conselheiro Titular Representante da 136 

CNI, Sr. Gilberto Porcello Petry, registrou preocupação com a grande oscilação do patrimônio do FAT 137 

Extramercado, que no espaço de 1 (um) ano havia apresentado variação da ordem de R$9,0 bilhões. O 138 

Coordenador-Geral da CGFAT explicou que a curva do patrimônio do FAT Extramercado apresentava 139 

pico nos meses de janeiro e de julho, quando ingressavam os recursos oriundos de juros dos 140 

empréstimos constitucionais do BNDES, e queda no segundo semestre, decorrente do início do 141 

pagamento do calendário do abono salarial do PIS/PASEP. Na sequência, o Presidente passou ao 142 

ITEM 5 - Tema: Perspectivas do Emprego no Rio de Janeiro, pelo Presidente do Conselho 143 

Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Rio de Janeiro - CETERJ. O Presidente 144 

do CETERJ, Sr. Sérgio Yamagata, agradeceu ao CODEFAT pelo convite aos membros do CETERJ 145 

para participar da reunião do Conselho, bem como pela oportunidade de fazer uma breve apresentação 146 

sobre a situação do mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Declarou que a recessão havia 147 
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chegado ao seu ápice, iniciando agora em 2018 uma lenta recuperação, acrescentando que dentre os 148 

Estados do Sudeste, o Rio de Janeiro era o que apresentava a recuperação mais lenta no saldo de 149 

empregos. Informou que o Estado fechou três anos seguidos com saldo negativo de empregos, cujo 150 

recorde foi registrado em 2016, com saldo negativo de 238.528 postos de trabalho. Destacou que o 151 

presente exercício, segundo dados de até setembro, apresentava um saldo positivo de 5.809 postos de 152 

trabalho, quebrando assim uma sequência negativa dos três últimos anos, acrescentando que o setor 153 

com maior volume de contratações era o de serviços. Ponderou que o futuro demandaria profissionais 154 

com formações distintas das existentes, cuja transformação passaria pela mudança na estrutura da nossa 155 

educação, listando algumas competências para o futuro: i) solução de problemas; ii) criatividade; iii) 156 

conhecimentos tecnológicos; iv) capacidade de aprendizagem; e, v) programação. Finalizando, o 157 

Presidente do CETERJ relatou que o Conselho, em conjunto com outras entidades, estava elaborando 158 

um trabalho na área de qualificação profissional no RJ para ser apresentado ao CODEFAT, se possível, 159 

em sua próxima reunião ordinária. O Presidente agradeceu ao CETERJ pela apresentação do tema e, 160 

em seguida, abriu as inscrições para manifestação. O Presidente do FONSET e Secretário Estadual do 161 

Trabalho do Rio de Janeiro, Sr. Milton Rattes, ponderou que o RJ havia chegado ao fundo do poço em 162 

2016, apresentando uma leve melhora em 2017, e que no exercício de 2018 vinha apresentando uma 163 

boa evolução no nível de emprego. Destacou que o CETERJ sempre foi muito atuante, informando que 164 

nas reuniões do Fórum havia a iniciativa de convidar duas Unidades da Federação para apresentar boas 165 

práticas. Em seguida, solicitou ao Presidente autorização para que na próxima reunião ordinária do 166 

CODEFAT, se possível, fosse aberto espaço para que alguma UF pudesse apresentar ao Conselho boas 167 

práticas, o que contou com o apoio de todos os Conselheiros. Em seguida, o Presidente passou ao 168 

tópico V – OUTROS ASSUNTOS: ITEM 6 - Entrega dos seguintes documentos: 6.1 – Resumo 169 

das discussões da 146ª Reunião Ordinária do GTFAT, realizada em 25 de setembro de 2018; 6.2 - 170 

Boletim de Informações Financeiras do FAT – 4º Bimestre/2018; 6.3 - Periódico INFORME 171 

PROGER – dados até agosto de 2018; 6.4 - Informativo da Secretaria de Políticas Públicas de 172 

Emprego - SPPE/MTb sobre a situação das prestações de contas de convênios com recursos do 173 

FAT; 6.4.1 - Relação de processos de prestação de contas de convênios com recursos do FAT, 174 

contendo as informações solicitadas na 142ª RO-GTFAT, em 30.01.2018 (valor, data, nome da 175 

entidade); 6.5 - Boletim de Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda – 3º Trimestre de 176 

2018; e, 6.6 - Relatório de Execução da PDE – REL-PDE. O Presidente informou que os 177 

documentos em referência se encontravam na mídia digital entregue aos Conselheiros no início dos 178 

trabalhos, abrindo as inscrições para manifestação. O Conselheiro da CNI, referindo-se ao Boletim de 179 

Informações Financeiras do FAT, ponderou que era inadmissível que a remuneração do FAT 180 
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Extramercado fosse inferior à taxa SELIC. O Coordenador-Geral da CGFAT esclareceu que 181 

historicamente o FAT Extramercado apresentava remuneração superior à SELIC, podendo acontecer de 182 

ter um resultado inferior em um determinado momento. O Presidente informou que a área técnica 183 

prepararia uma nota informativa tratando da rentabilidade do FAT Extramercado. 184 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e esgotada a Pauta, o Presidente deu por encerrada a 185 

reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Plínio Emanuel de Oliveira Araújo, 186 

Secretário-Executivo do CODEFAT, lavrei a presente Ata que, após aprovada, será assinada pelo 187 

Presidente do CODEFAT, demais membros do Colegiado e por mim. 188 

 
 
CAIO LUIZ DE ALMEIDA VIEIRA DE MELLO    ___________________________ 
Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante do MTb 
 
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO  ___________________________ 
Vice-Presidente do CODEFAT e 
Conselheiro Titular Representante da UGT 
 
PLÍNIO EMANUEL DE OLIVEIRA ARAÚJO   ___________________________ 
Secretário-Executivo do CODEFAT 

 
LIZANE SOARES FERREIRA     ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MAPA 
 
ISABEL TERRA SIEBRA DE SOUSA    ___________________________ 
Conselheira Titular Representante do MDIC 
 
SÉRGIO RICARDO CALDERINI ROSA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do MP 
 
LEONARDO BOTELHO FERREIRA    ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante do BNDES 
 
SÉRGIO LUIZ LEITE      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da Força Sindical 
 
GERALDO RAMTHUN      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da NCST 
 
ANTÔNIO RENAN ARRAIS     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CTB 
 
JOSÉ AVELINO PEREIRA      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CSB 
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Continuação da Ata da 150ª Reunião Ordinária do CODEFAT 

 
 

JUVÂNDIA MOREIRA LEITE     ___________________________ 
Conselheira Suplente Representante da CUT 
 
GILBERTO PORCELLO PETRY     ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNI 

 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO   ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNTur 
 
CAIO MARIO ALVARES      ___________________________ 
Conselheiro Titular Representante da CNT 
 
DAMIÃO CORDEIRO DE MORAES    ___________________________ 
Conselheiro Suplente Representante da CONSIF 
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Anexo à Ata da 150ª Reunião Ordinária do CODEFAT 
 
 

                                                   Classificação:  Ostensivo  
                                                   Unidade Gestora: AF/BNDES 

 
 

AF/BNDES 
NOTA: A RELEVÂNCIA DO FAT NOS DESEMBOLSOS DO BNDES 

I.  Recursos do FAT – Panorama dos valores liberados de 2009 a 2018 (parcial) 
 
Os desembolsos nas fontes FAT foram intensificados a partir de 2009, chegando ao total de R$ 
426,7 bilhões até dez/2017, atendendo a 1.284.827 empresas. Os desembolsos desses 10 anos 
foram 68% superiores aos desembolsos ocorridos nos 14 anos corridos, entre 1995 a 2008. 
 
Do total desembolsado, 23,9% foram para as MPMEs, num valor total de R$ 101,9 bilhões contra os 
R$ 24,0 bilhões do primeiro período (1995 até 2008), que representava apenas 9% do total. Ainda 
nas MPMEs, o ramo de Comércio e Serviços foi beneficiado com R$ 53,1 bilhões, seguido do ramo 
Infraestrutura que teve R$ 20,4 bilhões de incremento. Entre as empresas de Grande Porte, o 
ramo de Infraestrutura foi o que atingiu maior valor, totalizando R$ 153,6 bilhões, representando 
36% de todo o desembolso nesses 10 anos. Em seguida os ramos Indústria e Comércio e Serviços 
tiveram desembolsos de R$ 93,5 e 73,9 bilhões respectivamente. 
 
A região Sudeste continuou sendo a que teve o maior volume de recursos, alcançando R$ 183,4 
bilhões, ou seja, 43% do total. A segunda região mais beneficiada foi a região Nordeste com R$ 
80,5 bilhões (19,9%) de desembolsos. A região Sul atingiu 63,1 bilhões de reais. As regiões Norte e 
Centro-Oeste tiveram uma participação de 13,1% e 10,2% respectivamente. 
 
O produto BNDES FINEM aumentou sua participação no período saindo de 50,1% para 59,6%. Já o 
produto BNDES-Exim teve sua participação reduzida de 36,2%, de 1995 a 2008, para 13,3%, de 2009 
a 2018. O produto BNDES FINAME mais do que dobrou sua participação saindo de 3,6% para 7,6%. O 
Cartão BNDES aumentou significativamente sua participação, saindo de 0,1% para 12,8% do total 
desembolsado, ou seja, de R$ 349,9 milhões para R$ 54,4 bilhões nesse segundo período. 
 

A. Projetos Relevantes de Infraestrutura 
 
Entre os projetos apoiados pelo BNDES destacam-se os do segmento de infraestrutura, que além 
de impactos positivos sobre o crescimento econômico e a eficiência, têm impactos significativos 
sobre a vida dos brasileiros.  
 
Transporte Rodoviário:  
O apoio às concessionárias de rodovias que participaram dos leilões do segmento visaram a 
realização de investimentos na infraestrutura existente e melhoria da prestação dos serviços 
associados. Desde 1995, 59 lotes de rodovias foram concedidas ao setor privado, abrangendo 
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mais de 20.000 km. São resultados relevantes e o Brasil é um dos principais atores na aplicação do 
modelo. O FAT esteve presente no apoio aos investimentos dos concessionários rodoviários.  
Ao longo do período 1995-2016, o apoio do TOTAL ao programa de concessões rodoviárias 
envolveu um montante de R$ 24,3 bilhões, o que alavancou  investimentos da ordem de R$ 59,8 
bilhões, em 73 operações. 
 
Transporte urbano: Mais de 8,5 milhões de passageiros são beneficiados pela utilização diária das 
linhas ampliadas e construídas com o apoio do BNDES 

 Metrô-SP (aquisição de composições de trens, ampliação da Linha 2, prolongamento da 
Linha 5, implantação da Linha 6 e implantação da Linha 15 em sistema monotrilho);  
 

 CPTM-SP (aquisição de trens e modernização das estações da Linha 8);  
 

 Metrô-RJ (modernização operacional, aquisição de novos carros e implantação da Linha 4); 
trens da Supervia-RJ (modernização operacional e aquisição de novos carros); implantação 
do sistema VLT no município do Rio de Janeiro; implantação de corredores no sistema BRT 
do município do Rio de Janeiro 

 
 Metrô-DF (aquisição de trens metroviários e automatização de sistemas); e implantação da 

linha leste do metrô e modernização do trem metropolitano de Fortaleza. Além desses 
projetos de transportes sobre trilhos, também se destaca no período o apoio: 

 
 Reestruturação do sistema viário alimentador na Região Metropolitana de Belém 

 
 Expansão do sistema integrado de transportes na Região Metropolitana da Grande Vitória 

 
 O número de usuários em junho de 2018 com recursos do FAT pode ser visto na tabela 

abaixo: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concessionárias financiadas com recursos do FAT 
 Concessionária Beneficiário passageiros/dia útil 
Supervia Concessionária  610.222 
VLT Carioca Concessionária  64.000 
Metrô Rio  Estado 

856.313 

  Concessionária  
  Concessionária  
  Estado 
  Estado 
  Estado 
Metrô SP Estado - L5 e L6 

3.830.097   Estado - L5 
  Estado - L2 
CPTM Estado - L8 e L13 

2.857.839 
  Ctrens 
Metrô da Bahia Concessionária  314.721 
  8.533.192 

O número de usuários, no caso do Metrô Rio, inclui as linhas 1, 2 e 4;  no caso do Metrô SP, inclui 
todos as linhas, exceto a L4; e, no caso da CPTM, inclui todas a linhas. 
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Aeroportos 
Em 2011, o primeiro aeroporto concedido à iniciativa privada foi o de São Gonçalo do Amarante 
(RN). Em 2012, houve a concessão dos aeroportos de Guarulhos/Cumbica (SP), Viracopos (SP) e 
Brasília (DF). Em 2013, foi realizado o leilão para os aeroportos do Galeão (RJ) e de Confins (MG). 
As concessões aeroportuárias tiveram papel central na adequação da infraestrutura brasileira para 
a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos mas, principalmente, melhoraram a 
qualidade dos serviços e a infraestrutura aeroportuária e ampliaram a oferta de transporte.  

 Entre 2012 e 2016, R$ 7,6 bilhões foram desembolsados, expandindo a capacidade total dos 
aeroportos apoiados em cerca de 74 milhões de passageiros por ano. 

 
Saneamento 
A atuação do BNDES em saneamento, que ainda era tímida no início dos anos 2000 – em função do 
grau de contingenciamento do setor público e da pequena participação do setor privado nos 
investimentos – passa a se intensificar a partir de 2007. Do aumento de 49.940 litros por segundo 
na capacidade instalada de tratamento de esgoto do país, 28.877 litros por segundo (58%) foram 
decorrentes de projetos apoiados pelo BNDES.  
 
Além do financiamento direto a projetos de investimento no setor, o aumento do relacionamento 
do BNDES com os estados da federação e as Companhias Estaduais de Saneamento Básico 
(Cesbs), nos últimos anos, fez com que novos projetos fossem estruturados, em conjunto, 
utilizando a expertise do Banco em operações estruturadas no setor de infraestrutura. 
 
Destaque para o esforço da SABESP: O financiamento de R$ 747 milhões contratado ao BNDES foi 
destinado à interligação das represas de Jaguari (Bacia do Paraíba do Sul) e Atibainha (Sistema 
Cantareira, situado na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê), visando garantir a disponibilidade hídrica 
do Sistema Integrado da Região Metropolitana de São Paulo (RSMP).  
 
A disponibilidade da Bacia do Alto Tietê em 2014 era de 133,7 m³/hab./ano, classificada, segundo 
critério da ONU, como região de escassez extrema. A RSMP é composta por São Paulo e 38 
municípios. Em 2015, houve restrição ao consumo de água todos os dias em São Paulo. Com a 
entrada em operação do novo empreendimento em 2018, será aumentada a segurança hídrica de 
um universo de atendimento da companhia a cerca de dez milhões de pessoas. 
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Energia 
 

Participação do BNDES na expansão de eólicas, PCHs e hidrelétricas (2003-2015) 

Segmento Capacidade 
instalada no 
Brasil em 2003 

Aumento de 
capacidade 
entre 2003-2015 

Projetos 
apoiados pelo 
BNDES 

Participação do 
BNDES na capacidade 
adicionada (%) 

Hidrelétricas 
(>30MW) 

64.291 MW 22.104 MW 16.855 MW 76 

PCHs*(<30MW) 1.351 MW 3.865 MW 2.225 MW 58 
Eólicas 0 MW    7.616 MW 5.655 MW 74 
Total 65.642 MW 33.585 MW 24.735 MW 74 

Fontes: Aneel e BNDES. * Pequenas centrais hidrelétricas. Livro Verde 
 

Participação do BNDES na expansão de hidrelétricas, termelétricas,  
eólicas e nuclear  (2015-2016) 

Fonte Capacidade 
Instalada 
em 2014 

Aumento da 
capacidade 

instalada 
entre 2015-

2016 

Variação da 
capacidade 

instalada 
(%) 

Capacidade 
adicionada 

pelos projetos 
financiados 
pelo BNDES 

Participação do 
BNDES (%) 

Hidrelétricas 89.193 
MW 

7.550 8 7.312 97 

Termelétricas 37.826 
MW 

3.077 8 931 30 

Eólicas 4.888 MW 5.171 106 4.589 89 
Nuclear 1.990 MW 0 0 0 - 

Total Brasil 133.897M
W 

15.798 12 12.832 81 
 

 
81% da capacidade de geração de energia adicional no biênio 2015-2016 teve participação do 
BNDES. 
 

 Os projetos apoiados no segmento de transmissão de energia elétrica representaram um 
acréscimo adicional de 5.781 Km, que corresponderam a 63% do total adicionado na rede 
brasileira nos anos 2015-2016.  

 
O BNDES apoia também o segmento de distribuição de energia elétrica, aquele responsável por 
fazer chegar à casa dos usuários a energia gerada, financiando a ampliação e reforço das redes de 
distribuição, a conexão de novos usuários, modernização e melhorias da gestão operacional, 
sempre com o objetivo de manutenção e melhoria da qualidade da rede e dos serviços prestados e 
a expansão do acesso a energia elétrica por parte da população e de empresas.   
 

 Entre 2015 e 2016, o BNDES apoiou os planos de investimento de seis concessionárias de 
energia elétrica: Celpa, Coelce, Light, Ampla, Elektro e Eletropaulo.   Estas empresas, em 
conjunto, atendem a mais de 22 milhões de clientes, servindo a uma população superior à 
40 milhões de habitantes.  
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B. CARTÃO BNDES 
 
A avaliação dos impactos dos financiamentos do BNDES para MPMEs por meio do cartão BNDES 
verificou que há impactos positivos sobre o emprego, sobre o faturamento e os investimentos. 
Concebido para ser simples e ágil, o produto une a ferramenta “cartão de crédito”, instrumento 
das operações, a um portal de internet (www.cartaobndes.gov.br) que permite ao BNDES exercer 
a capilaridade necessária para atingir empresas em qualquer localidade do país. Após a análise de 
crédito e a emissão do Cartão BNDES pelos bancos emissores, os empreendimentos passam a 
contar com um limite de crédito pré-aprovado, rotativo e automático para compras, (1,48% a.m.) 
para esse público-alvo. 
 

 Atualmente, existem cerca de 846 mil cartões habilitados e desde seu lançamento (em 
2002), foram realizadas mais de 4,9 milhões de operações, totalizando R$ 71 bilhões em 
valores correntes, com ticket médio de R$ 14,5 mil, o que demonstra a efetividade desse 
produto no atendimento das necessidades de crédito dos empreendimentos de menor 
porte. A evolução da cobertura geográfica mostra que o Cartão BNDES  financiou as 
compras de mais de 535 mil empresas (até dez 2017), em 96,8% dos municípios brasileiros. 

 
Após anos consecutivos de crescimento médio em torno de 15% a.a. o Cartão BNDES atingiu 
patamar de maturidade em 2015, quando os desembolsos de R$ 11,3 bilhões não apresentaram 
mais crescimento em relação ao ano anterior. Nos anos de 2016 e 2017, e agora, 2018, houve uma 
queda expressiva nos desembolsos, sendo que 2017 finalizou com 24% do total de desembolsos de 
2015.  
 

C. FAT CAMBIAL - Exportações de aeronaves 
 
A indústria aeronáutica em todo o mundo demanda grandes volumes e longos prazos de 
amortização do financiamento às suas vendas, típicos da linha pós-embarque. Ademais, exige altos 
níveis de investimento em tecnologia e inovação, apresentando elevada sinergia entre os 
mercados civil e de defesa. Com frequência, os investimentos em inovação tecnológica 
promovidos pelos Estados com fins militares resultam em aplicações competitivas para o mercado 
civil, tanto aeronáutico quanto em outras indústrias. Nesse contexto, vale destacar o papel 
preponderante de políticas de Estados na promoção da indústria aeronáutica e de defesa, dado 
seu caráter estratégico para a soberania nacional e para o desenvolvimento tecnológico de um 
país. Esse papel se dá por meio do poder de compra dos governos, do financiamento de 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e do apoio à exportação. 
 
Nesse sentido, o BNDES teve papel fundamental no desenvolvimento dos produtos e nas 
exportações da Embraer. O início do apoio do BNDES à exportação de aeronaves ocorreu em 
1997, com as vendas do modelo ERJ-145 da Embraer, para o qual foram financiadas 624 unidades 
no pós-embarque, em geral para os EUA. O apoio do Banco foi determinante nas grandes 
aquisições pelas empresas American Eagle e Continental Express, que resultaram na colocação de 
mais de quatrocentas unidades ERJ-145 no concorrido mercado americano, quando nascia o 
mercado de aviação regional a jato." 
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 De 1997 a julho de 2018 o BNDES financiou com recursos do FAT Cambial a comercialização 
de 1152 aeronaves. No entorno da região de São José dos Campos se desenvolveu um polo 
que agrega universidades, fornecedoras e prestadores de serviços da mais alta qualidade 
de emprego e de vida.  

 

II. Recursos do FAT – Panorama dos valores liberados de 1995 a 2008 
 
De 1995 a 2008, foram liberados R$ 254,2 bilhões nas fontes FAT Constitucional e FAT Depósitos 
Especiais, valores esses que apoiaram 80.978 empresas. Desse total, R$ 24,0 bilhões apoiaram 
69.671 clientes MPME.  
 
Nesse período, a Região Sudeste foi beneficiada com R$ 155,5 bilhões, seguida da Região Sul com 
R$ 43,9 bilhões. A Região Norte se beneficiou com 4,8% dos recursos, totalizando R$ 12,1. As 
regiões Nordeste e Centro-Oeste atingiram 8,7 e 8,1% respectivamente. 
 
Os ramos de atividade Indústria e Infraestrutura atingiram juntos 88,3% dos valores 
desembolsados, totalizando R$ 224,6 bilhões. O ramo de Comércio e Serviços se beneficiou com 
R$ 22,8 bilhões, ou seja, 9% do total desembolsado. O Produto BNDES FINEM teve a maior 
participação com 50,1%, seguido pelo produto BNDES-Exim com 36,2%. No período o Cartão BNDES 
teve uma pequena participação de 0,1%. 
 

A. Projetos Relevantes de Infraestrutura 
 
Telecomunicações:  O FAT financiou a reformulação do setor de telecomunicações com a 
privatização das empresas estaduais e a criação de um novo setor de comunicação celular, a partir 
de 2000. Financiou os projetos de reestruturação e modernização da Telebrasília, 
Telecomunicações de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe.  
 
E também, aos investimentos de expansão da Algar Telecom, Brasil Telecom, BrasilSat, Globo 
Cabo, e outros fornecedores 
 
As empresas de gás: Comgás, COPAGAZ, Ultragáz, Bahiana Dist de Gás, Cia de Gás de Santa 
Catarina, Cia de Gás do Rio Grande do Sul, Cia de Gás do Paraná, 
A distribuição de gás recebeu grande apoio, representaram uma rede de 2.630 km para a 
distribuição de 18 milhões de m³ por dia, sendo ainda apoiadas as usinas de co-geração a gás e a 
usinas de co-geração do segmento sucroalcooleiro de São Paulo, que adicionaram 98 MW à 
capacidade de produção nacional. 
 
As geradoras e distribuidoras de energia: Cia de Energia da Bahia, do Rio Grande do Norte, 
Cataguases – Leopoldina, CPFL, Energia Elétrica Mato Grosso do Sul, Elektro, Elekeiroz, ITÁ 
Energética, Machadinho Energética, Rio Grande Energia, Centrais Elétricas do Norte, Cia 
Energética Chapecó,  
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As empresas ITÁ Energética e Machadinho Energética – foram pioneiras por representarem a 
participação de investidores privados em projetos de longo prazo. 
 

B. Setor Industrial  
 

Neste período há uma expansão firme do financiamento ao setor industrial (em especial do setor 
de duráveis e não duráveis)  
 
1. Agro-indústria e Bebidas 
 Inúmeras Agroindústrias e Cooperativas de Agricultores: Agropel, Ajinomoto, Algodoeira 
Sertaneja, Antártica, Avigro, Avipal,  Bertin, Bunge, Brahma, Café Cacique, Calaiman, Campos 
Novos, Cargill, Indianópolis,  Itamarati, Frangosul,  Friboi, Kaiser, Languiru, Mouraoense, Nestle, 
Novo Sarandi, Oeste Catarinense, Perdigão, Pomifrai, Sadia, Santa Rosa, Serrana,  Três Fronteiras 
 Projeto dos Fumicultores do Rio Grande do Sul envolvendo vários agentes financeiros e 
diversos municípios 
 Programa de CACAUEIROS na Bahia envolvendo o Banco do Brasil 
 
2. Bens de Consumo e Turismo 
Azaléa Nordeste (CE) 
Cia Brasileira de Distribuição 
Natura 
 
 
3. Bens Duráveis 
WEG (SC) 
EMBRAER  
 

C. Serviços 
 
Saúde – o FAT contribuiu para um programa de saneamento das instituições filantrópicas de 
saúde integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), o Banco criou, com o Ministério da Saúde, 
um programa com condições operacionais favorecidas. Foram concedidos financiamentos para 
muitas entidades, entre elas as Santas Casas de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte e o 
Hospital Mário Penna. Os hospitais da rede privada contaram com as linhas normais de 
financiamento do Banco e de seus agentes financeiros, que realizaram operações diversas, entre 
as quais destaca-se a destinada para o hospital da Fundação Zerbini/Incor (SP). 

III. Período 1993 a 1995  

A. Projetos relevantes em Infraestrutura 
 
Serviços de Infraestrutura urbana: Sistema integrado de transporte urbano da grande Vitória e de 
biarticulados de Curitiba. Implantação de projeto pioneiro de PPP com financiamento da reforma, 
modernização, ampliação e exploração pela iniciativa privada dos terminais rodoviários 
interurbanos de Tietê, Jabaquara, Barra Funda e Bresser em São Paulo (SP). Metrô do Distrito 
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Federal, implantação de sistema integrado de transporte de massa sobre trilhos, ligando o plano 
piloto às cidades satélites de Guará, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.  
 
Programa Rodoviário de Santa Catarina 
Andrade Gutierrez Terminais Intermodais, localizado na Serra (ES) 
FERRONORTE 

B. Indústria 
 

Papel e Celulose: período fundamental de transformação da indústria de papel e celulose com a 
mudança tecnológica no tipo de eucalipto e no processo de produção. Destacam-se:  
ARACRUZ – implantação de projeto de aumento de eficiência operacional, melhoria ambiental, 
expansão de capacidade do porto em parceria com o BID. Localizado em Aracruz (ES);  
BACELL – projeto de produção de 100 mil t/ano de celulose solúvel a partir do eucalipto, 
destinada à produção de fibra de raiom viscose utilizada na indústria têxtil; 
BAHIA SUL – produção de 500 mil t/ano de celulose de eucalipto branqueada e de 250mil t/ano de 
papéis para imprimir e escrever. Localizada em Mucuri (BA);  
Além disso, foram realizados investimentos em infraestrutura social com implantação de sistema 
de esgotamento sanitário de toda a cidade de Itabatan (BA), educação, saúde (implantação de 
unidades hospitalares e reformas de postos de saúde) e construção de clubes de lazer; 
CENIBRA – projeto de expansão de capacidade de produção de celulose de fibra curta 
branqueada de 350 mil para 700 mil t/ano, eliminando o uso de parte de cloro no processo de 
branqueamento da celulose. Localizada em Belo Oriente (MG);  
KLABIN – implantação e manutenção de floresta homogênea de pinus e eucalipto, perfazendo um 
total de 15 mil ha, com a finalidade de ampliar a capacidade de produção. Localizados nos 
municípios de Telêmaco Borba, Tibagi, Ortigueira, Grandes Rios, Reserva, Cândido de Abreu e 
Curiúva, no Paraná; 
RIPASA – implantação do programa florestal e de espécies de eucalipto com maior produtividade 
e mais adequadas à produção de celulose. Localizada em Americana e Limeira (SP), (anos mais 
tarde seria comprada pela Suzano Papéis). 
 
Metalurgia: Com a privatização do setor siderúrgico iniciou-se o processo de modernização e de 
consolidação da participação dos empregados no processo de privatização das empresas e na 
compra de ações, na qual o BNDES teve participação ativa. USIMINAS, CSN, COSIPA, AÇOMINAS 
(privatizadas) e outras, como ACESITA, USIBA, Belgo Mineira passaram por forte processo de 
modernização em especial no que se refere à melhoria ambiental.  
LATASA – construção de nova unidade de latas de alumínio em Santa Cruz (RJ) e ampliação da 
unidade de Pouso Alegre (MG) 
 
Mineração:  
PARÁ PIGMENTOS – projeto de extração e beneficiamento de caulim (Ipixuna), construção de 
mineroduto, implantação de unidade de blindagem e secagem de caulim, terminal portuário 
(Barcarena), com geração de 2 mil empregos indiretos na implantação e 170 na operação.  
 
Química Petroquímica e Fertilizantes:  
Cia Brasileira de Estireno (CBE) – projeto de aumento da capacidade de produção de estireno, em 
Cubatão (SP); 
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EUCATEX QUÍMICA – projeto de implantação de fábrica para produção de tintas líquidas e tintas 
em pó, aquisição e absorção de tecnologia, programa de melhoria de qualidade e produtividade, 
com geração de 400 empregos diretos. Localizada em Salto (SP) 
EUCATEX MADEIRA – projeto de implantação de unidade de produção de chapas de madeira 
aglomerada em Botucatu (SP); 
FITESA – expansão da capacidade de produção de não-tecidos de prolipropileno e uma nova linha 
de produção com mudança tecnológica relevante, em Gravataí (RS); 
NITROCARBONO – projeto de conservação do meio ambiente, implementação de sistemas para 
coleta e tratamento final  de correntes e, com otimização de processo de produção de sulfato de 
amônia, caprolactama e outros correlatos. Localizada em Camaçari (BA); 
PETROFLEX – projeto de duplicação das unidades de Duque de Caxias (RJ) e de aumento da 
qualidade e produtividade da unidade de Triunfo (RS) na produção da borracha sintética; 
SALGEMA – implementação do programa de desenvolvimento tecnológico para aumentar a 
eficiência dos processos e desenvolver novas tecnologias de síntese de compostos orgânicos. 
Localizada em Maceió (AL). 
 
Metal-Mecânico, Bens de Capital e Complexo Mecânico 
ARTEB – projeto de implantação de unidade de injeção de plástico especial de poliéster, fabricação 
da lente de policarbonato e de espelhamento de vidro em São Bernardo do Campo (SP);  
CCE – programa de modernização industrial, ampliação de capacidade , atualização tecnológica, 
capacitação organizacional e de gestão, nas unidades de Manaus (AM) e de São Paulo (SP); 
COFAP – projeto de expansão e modernização da produção de componente automotivos em 
Itajubá (MG) e de Cambuí (MG), com implantação também de centro de pesquisa; 
DEDINI – projeto de reestruturação da empresa fabricante de equipamentos para usinas de açúcar 
e álcool com instalações nos municípios de Sertãozinho e Piracicaba (SP); 
INEPAR – consolidação da joint venture com a General Eletric com investimentos em 
modernização, aquisição e compra de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos na unidade de Curitiba (PR); 
IOCHPE-MAXION – projeto de recuperação, modernização e expansão da indústria de chassis, 
longarinas e rodas para veículos pesados localizada em Cruzeiro (SP); 
METAGAL – projeto de aumento de produtividade da empresa de autopeças localizada em 
Diadema (SP) 
 
Agroindústria e Bebidas 
AGRA – implantação de complexo agroindustrial com frigorífico (400 suínos e 80 bovinos/dia), 
fabricação de ração (10 t/h) e seis granjas de suínos, em Rondonópolis (MT); 
CCGL/ Banrisul – implantação de programa de incentivo à Pecuária Leiteira no Rio Grande do Sul, 
beneficiando 3.350 produtores rurais ligados à Cooperativa Central Gaúcha de Leite, 
incrementando a produção de leite em 20,34 milhões de litros por ano.  
ITAMBÉ – implantação do Programa Itambé de aumento da produtividade do rebanho leiteiro, 
beneficiando cerca de 3.000 produtores de Minas Gerais.  
Programa Orizícola do Rio Grande do Sul/BRDE – programa de reestruturação de cerca de 40 
propriedades com redução de custos e aumento da produtividade, aumentando em 3.924 ha de 
área plantada, gerando 205 empregos e preparando a região para a concorrência no Mercosul.  

 


