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1. Mensagem do Dirigente Máximo da Unidade  

     

  

Apresentamos o Relatório de Gestão do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - 

Funproger, Exercício Social 2019, elaborado em decorrência do disposto no artigo 70 da Constituição 

Federal. O Relatório de Gestão do Funproger do exercício de 2019 observa o contido na Instrução 

Normativa TCU n.º 63, de 01.09.2010, da DN TCU nº 178/2019 e da Portaria TCU nº 378/2019.    

  

O Funproger é um fundo de natureza contábil cuja finalidade é garantir parte do risco dos 

financiamentos concedidos pelas instituições financeiras oficiais federais, diretamente ou por 

intermédio de outras instituições financeiras, no âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda 

(Proger, Setor Urbano) e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).    

  

O Funproger objetiva colaborar para que potenciais empreendedores, sem condições de oferecer todas 

as garantias exigidas pela rede bancária, possam ter seus empreendimentos efetivados e capazes de 

gerar emprego e renda, proporcionando aos agentes financeiros condições de aumentar a exposição a 

um segmento da população que ficaria excluído do crédito bancário.  
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Dessa forma, pode-se dizer que o Fundo tem como finalidade viabilizar a operacionalização do Proger 

Urbano e do PNMPO.  

  

  

Supervisão  

  

A supervisão do Funproger é de competência do Ministério da Economia/Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).  

  

Cabe ao ME/Codefat, entre outros, a aprovação da prestação de contas anual e a fiscalização da  

atuação do Gestor e dos Agentes Financeiros do Fundo.  

  

As atribuições e competências do ME/Codefat estão definidas no art. 6º da Lei n.º 9.872/1999 e no 

item 10 do Regulamento do Fundo, anexo à Resolução Codefat n.º 409/2004.  

  

Gestão  

  

O Banco do Brasil S.A. foi designado Gestor do Funproger por meio do art. 1º, da Lei n.º 9.872/1999.    

  

O Banco exerce atividades administrativas, financeiras, contábeis, formalização de convênios com os 

agentes financeiros, gerenciamento e disponibilização de informações gerenciais, prestação 

informações para subsidiar a elaboração dos Relatórios de Gestão anuais aos órgãos fiscalizadores e 

representação judicial e extrajudicial do Funproger.  

  

As atribuições do Gestor estão definidas no item 09 do Regulamento do Fundo, anexo à Resolução 

Codefat n.º 409/2004.  

  

  

Agentes financeiros  

  

Todas as instituições financeiras oficiais federais que operam com recursos do FAT, diretamente ou 

por intermédio de outras instituições financeiras, podem utilizar o Funproger para garantir parte dos 

riscos dos financiamentos concedidos no âmbito do Proger, Setor Urbano (linhas de crédito de 

investimento e capital de giro associado) e do PNMPO.  

  

Para atuar como agente financeiro do Funproger, as instituições financeiras oficiais federais, exceto 

o Banco do Brasil S.A., formalizaram instrumento de convênio com o Gestor do Fundo.   

  

O Banco, para atuar como agente financeiro, formalizou Carta Reversal com o MTb, conforme a 

alínea “h” do subitem 9.1 do Regulamento do Fundo, anexo à Resolução Codefat n.º 409/2004.  
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Os agentes financeiros do Fundo são o Banco do Brasil S.A. (BB), o Banco do Nordeste do Brasil 

S.A. (BNB), a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Banco da Amazônia S.A. (Basa).  

  

As responsabilidades dos agentes financeiros estão descritas no art. 4° da Lei n.º 9.872/1999 e no  

item 8 do Regulamento, anexo à Resolução Codefat n.º 409/2004, de onde se destacam a realização 

da cobrança junto aos beneficiários dos financiamentos e o repasse dos créditos recuperados ao 

Fundo.   

  

   

2. Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo    

2.1 Identificação da Unidade Prestadora de Contas  

  

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, em obediência às determinações estabelecidas no art. 9º 

da Lei nº 8.019, de 11/04/1990, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.352, de 28/12/1991, aplica 

suas disponibilidades financeiras em títulos de emissão do Tesouro Nacional disponíveis no âmbito 

do mercado financeiro e em Depósitos Especiais remunerados, disponíveis para imediata 

movimentação em instituições financeiras oficiais federais.  

  

Os recursos do FAT, aplicados em operações de crédito produtivo, no âmbito de diversos Programas 

e Linhas de Crédito Especiais instituídos pelo CODEFAT, têm contribuído para o crescimento da 

economia nacional, com geração de trabalho, emprego e renda e melhoria das condições de vida da 

população, tornando-se um importante instrumento do Governo Federal para o desenvolvimento 

econômico e social do País.  

  

Visando reduzir a exigência de garantias às instituições financeiras para realização de financiamentos 

e assim ampliar o acesso ao crédito aos empreendedores de micro e pequenos negócios, por meio da 

Lei nº 9.872, de 23/11/1999, e suas alterações, foi criado o Fundo de Aval para a Geração de Emprego 

e Renda (Funproger), com recursos do FAT.   

  

2.2 Estrutura Organizacional  

  

O Fundo não possui quadro próprio de servidores e se utiliza da força de trabalho do Banco do Brasil 

como gestor e do Ministério da Economia como supervisor para execução de suas atividades, 

observadas as atribuições de cada ente, previstas na Legislação.  

  

Ministério da Economia (ME), como órgão da administração pública direta, tem sua estrutura básica 

e área de competência estabelecida pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019. Constituem áreas de 

competência do Ministério da Economia: I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, 

poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta; II - política, administração, 

fiscalização e arrecadação tributária e aduaneira; III - administração financeira e contabilidade 

públicas; IV - administração das dívidas públicas interna e externa; V - negociações econômicas e 

financeiras com governos, organismos multilaterais e agências governamentais;  VI - preços em geral 
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e tarifas públicas e administradas; VII - fiscalização e controle do comércio exterior; VIII - elaboração 

de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica; e IX - autorização, 

ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional; X - previdência; XI - previdência 

complementar; XII - formulação do planejamento estratégico nacional e elaboração de subsídios para 

formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional; XIII - 

avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e dos programas do governo federal e 

elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas; XIV - elaboração de estudos e 

pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográficos 

e estatísticos nacionais; XV - elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de 

investimentos e dos orçamentos anuais; XVI - viabilização de novas fontes de recursos para os planos 

de governo; XVII - formulação de diretrizes, coordenação de negociações e acompanhamento e 

avaliação de financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências 

governamentais; XVIII - coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de 

pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos de 

informação e informática e de serviços gerais; XIX - formulação de diretrizes, coordenação e 

definição de critérios de governança corporativa das empresas estatais federais; XX - administração 

patrimonial; XXI - propriedade intelectual e transferência de tecnologia; XXII - metrologia, 

normalização e qualidade industrial; XXIII - políticas de comércio exterior; XXIV - regulamentação 

e execução dos programas e das atividades relativas ao comércio exterior; XXV - aplicação dos 

mecanismos de defesa comercial; XXVI - participação em negociações internacionais relativas ao 

comércio exterior; XXVII - registro do comércio; XXVIII - formulação da política de apoio à 

microempresa, à empresa de pequeno porte e ao artesanato; XXIX - articulação e supervisão dos 

órgãos e das entidades envolvidos na integração para registro e legalização de empresas; XXX - 

política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; XXXI - política e 

diretrizes para a modernização das relações de trabalho; XXXII - fiscalização do trabalho, inclusive 

do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; XXXIII - 

política salarial; XXXIV - formação e desenvolvimento profissional; XXXV - segurança e saúde no 

trabalho; XXXVI - regulação profissional; XXXVII - políticas de desenvolvimento da indústria, do 

comércio e dos serviços; e XXXVIII - registro sindical  

  

A Lei nº 9.872/1999, que criou o Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda (Funproger), 

estabelece o Banco do Brasil como gestor do Fundo e ao Conselho Deliberativo do FAT – CODEFAT 

a competência de estabelecer as normas necessárias à gestão Funproger.  

  

No Banco do Brasil S.A., a Gerência Estratégia em Programas, subordinada à Gerência Fundos e 

Programas (Gefup), integrante da Diretoria de Governo, por sua vez subordinada à Vice-Presidência 

de Governo, responde pelos serviços afetos à gestão do Fundo.  

  

A Gerência Estratégia em Programas está instalada no 10º andar do Edifício Banco do Brasil, Setor 

de Autarquias Norte, em Brasília (DF), e mantém em seus arquivos, à disposição das autoridades, os 

documentos e registros contábeis necessários ao exame das contas do Fundo.  
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2.3 Ambiente Externo  

  

  

No ano de 2019, os dados registraram saldo positivo no nível de emprego nos 8 (oito) setores 

econômicos. O setor que apresentou maior saldo foi o de Serviços (+382.525), seguido pelo de 

Comércio (+145.475), Construção Civil (+71.115), Indústria de transformação (+18.341), 

Agropecuária (+14.366), Serviços Industriais de Utilidade Pública (+6.430), Extrativa Mineral 

(+5.005) e Administração Pública (+822).  

  

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o saldo de emprego 

em 2018 foi de 529.554. Em 2019, o emprego celetista no Brasil apresentou expansão de 21,63% em 

relação ao ano de 2018, registrando saldo de 644.079 postos de trabalho. Esse resultado decorreu de 

16.197.094 admissões e de 15.553.015 desligamentos. O estoque em dezembro de 2019 contabilizou 

39.054.507 vínculos, o que representa uma variação de +1,61% em relação ao estoque do ano anterior, 

que registrou 38.434.372 vínculos.  

  

Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão em 2019 foi de R$1.626,06 e o 

salário médio de desligamento foi de R$1.791,97. Em termos reais (mediante deflacionamento pelo 

INPC), houve aumento de +0,63% no salário médio de admissão e aumento de +0,70% no salário 

médio de desligamento, em comparação ao salário médio do ano anterior.  

  

Em 2019, houve 220.579 desligamentos mediante acordo entre empregador e empregado, envolvendo 

89.142 estabelecimentos, em um universo de 76.001 empresas. Um total de 817 empregados realizou 

mais de um desligamento mediante acordo com o empregador.  

  

Em 2019, houve 155.422 admissões e 69.706 desligamentos na modalidade de trabalho intermitente, 

gerando saldo de 85.716 empregos, envolvendo 14.007 estabelecimentos e 11.021 empresas 16 

contratantes. Um total de 4.328 empregados celebrou mais de um contrato na condição de trabalhador 

intermitente.  

  

Do ponto de vista setorial, o saldo de emprego na modalidade de trabalho intermitente distribuiu-se 

por Serviços (+39.716), Comércio (+24.327), Indústria de Transformação (+10.459), Construção 

Civil (+10.044), Agropecuária (+971), SIUP (+118), Extrativa Mineral (+77) e Administração 

Pública (+4).  

  

Foram registradas 83.974 admissões em regime de tempo parcial e 63.614 desligamentos, gerando 

saldo de 20.360 empregos, envolvendo 26.184 estabelecimentos e 22.326 empresas contratantes. Um 

total de 982 empregados celebrou mais de um contrato em regime de tempo parcial. Do ponto de vista 

setorial, o saldo de emprego em regime de tempo parcial distribuiu-se por Serviços (+10.620 postos), 

Comércio (+7.787), Indústria de Transformação (+1.259), Construção Civil (+424), Administração 

Pública (+101), Agropecuária (+99), SIUP (+64) e Extrativa Mineral (+6).  

  
2.4 Modelo de Negócios  
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O Fundo foi criado para garantir parte do risco dos financiamentos concedidos pelas instituições 

financeiras oficiais federais, diretamente ou por intermédio de outras instituições financeiras, no 

âmbito do Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger, Setor Urbano) e do Programa Nacional 

de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).    

  

Para composição do Fundo, de acordo com a Lei n.º 9.872/1999, alterada pelas Leis n.º 10.360/2001 

e n.º 11.110/2005, foram utilizados recursos que se originaram da diferença entre a aplicação da taxa 

média referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e da Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP), na remuneração dos saldos disponíveis de depósitos especiais do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), nas instituições financeiras oficiais federais, destinados aos financiamentos do 

Proger, ainda não liberados aos tomadores finais dos financiamentos .  

  

3. Planejamento Estratégico e Governança 3.1 Principais Objetivos Estratégicos, com Especificação 

de Planos para Implementar as Prioridades  

  

Embora o Funproger não se enquadre como programa governamental, ele visa viabilizar o alcance do 

Objetivo 289 do Programa 2071 - Promoção do Trabalho Decente e Economia Solidária, do extinto 

Ministério do Trabalho – Secretaria do Trabalho .   

  

O Objetivo acima citado tem o propósito, dentre outros, de estruturar mecanismos de acesso ao crédito 

por empreendimentos econômicos solidários em áreas urbanas, por meio do Programa de Geração de 

Emprego e Renda – PROGER e do Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado – 

PNMPO. Nessa linha o Funproger tem como finalidade garantir até 80% do valor de operações de 

investimento do Proger Urbano, e até 100% do valor de operações do PNMPO, propiciando a criação 

de emprego e renda, por meio de Prestação de aval nas operações.  

  

O Ministério da Economia foi criado em janeiro de 2019 e resulta da integração de 4 extintos 

ministérios, quais sejam: Ministério da Fazenda (MF); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão (MP); Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; e Ministério do Trabalho e 

Previdência.  

O Decreto nº 9.745, de 04 de abril de2019, modificado pelos Decretos nº 10.041, de 03 de outubro de 

2019; nº 10.044, de 04 de outubro de 2019; nº 10.072, de 18 de outubro de 2019; nº 10.242, de 13 de 

fevereiro de 2020; e nº 10.313, de 06 de abril de 2020, aprova, dentre outras coisas, a Estrutura 

Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 

Ministério da Economia.  

  

A principal instância de governança do Ministério da Economia é o Comitê Ministerial de Governança 

do Ministério da Economia (CMG-ME), responsável em definir estratégias institucionais, de 

governança, de inovação, de planejamento, de risco, difusão de melhores práticas de gestão, diretrizes 

estratégicas transversais e de eficiência na gestão administrativa, para orientar os processos de 

monitoramento e avaliação de políticas públicas sob a responsabilidade deste Ministério e estabelecer 

referencial para a gestão das finanças públicas com vistas à geração de valor para a sociedade.  
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Ao CMG cumpre, no âmbito do Ministério da Economia, as funções do Comitê Interno de 

Governança previstas no art. 14 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre 

a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Tal 

colegiado é composto pelos seguintes membros titulares:  

  

I - Ministro de Estado da Economia;  

II - Secretário-Executivo;  

III - Assessor Especial de Assuntos Estratégicos;  

IV - Procurador-Geral da Fazenda Nacional;  

V - Secretário Especial de Fazenda;  

VI - Secretário Especial da Receita Federal do Brasil;  

VII - Secretário Especial de Previdência e Trabalho;  

VIII - Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais;  

IX - Secretário Especial de Desestatização e Desinvestimento;  

X - Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade; e XI - Secretário 

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.  

  

A Secretária-Executiva é, em última instância, a área do ministério responsável pelo desenho e 

implementação do Macroprocesso de Planejamento Estratégico Institucional do ministério (PEIME). 

A Secretaria de Governança Corporativa (SGC), representada pela Diretoria de Gestão Estratégica 

(DGE), é a área responsável por dar sustentação a tal Macroprocesso.  

  

O PEI-ME é estruturado em 4 etapas principais, quais sejam: i. Formulação da Estratégia; ii. Execução 

da Estratégia; iii. Monitoramento da Estratégia; e iv. Avaliação da Estratégia. Segue abaixo figura 

ilustrativa da representação desse Macroprocesso:  

Etapas do Ciclo de PEI-ME  
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Fonte: DGE/SGE/SE   

  

Dentre os principais produtos do PEI-ME destacam-se: a Cadeia de Valor Integrada do Ministério; o 

Mapa Estratégico do Ministério; a Carteira de Projetos Estratégicos Ministerial.  

O 1º Ciclo de PEI-ME foi inaugurado em 2019 e contou com a participação de representantes dos 

Órgãos que compõem a Estrutura Organizacional do ME: o Gabinete do Ministro, a 

SecretariaExecutiva, as 7 Secretarias Especiais e a PGFN.   

A estratégia ministerial para o período 2019-2022 foi concebida de forma alinhada à Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES) e ao Plano Plurianual (2020-2023). Tal 

estratégia foi aprovada pelo CMG.    

Além disso, há que se considerar os diversos Macroprocessos de Planejamento Estratégico 

Institucional instanciados em diferentes contextos organizacionais (Ex.: Ministério; Secretaria 

Especial; e Secretaria Singular) e o seu alinhamento dinâmico no tempo.   

  

3.2  Descrição das Estruturas de Governança     

  

A estrutura de governança do Banco do Brasil utilizada para condução das atividades relacionadas aos 

fundos e programas em que o BB exerce as funções de Gestor/Administrador e de Agente Financeiro 

é a mesma Governança Corporativa dedicada para o Conglomerado BB, a qual se encontra alinhada 

aos princípios de governança corporativa do Novo Mercado1, do qual o BB passou a integrar desde 

2006. Essa forma de gestão da organização visa garantir a transparência dos atos de gestão, a equidade 

no tratamento das partes interessadas, a segregação de funções, a prestação de contas, o cumprimento 

de leis e regulamentos, além da eficácia e eficiência operacional.  

                                                
1 Segundo a nomenclatura da BM&F Bovespa, o conjunto das empresas que se encontram  no mais avançado nível de governança corporativa.  
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Fazem parte da Governança do BB a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, Comitê de 

Auditoria, Auditoria Interna (Audit) e diversas diretorias/unidades segmentadas por áreas de 

especialidade, além de Auditoria Independente contratada para a avaliação dos demonstrativos 

contábeis e financeiros e a emissão de relatórios específicos.  

  

A Diretoria de Governo (Digov), por meio de suas Gerências Executivas, Fundos e Programas (Gefup) 

e Negócios com o Executivo Federal (Genef), é responsável pela administração de fundos cujo Banco 

tenha a função de administrador e a gestão do passivo, nos casos de fundos de funding. Em todos os 

casos, é responsável também pelo relacionamento institucional com os alocadores de recursos, 

apoiando-se nas premissas/orientações de várias áreas, como Coger (Diretoria   Contadoria), Dijur 

(Diretoria Jurídica), Dicoi (Diretoria de Controles Internos), Disin (Diretoria  Segurança 

Institucional), Disem (Diretoria de Soluções Empresariais), Dicre (Diretoria de Crédito), Diris 

(Diretoria de Riscos) e Difin (Diretoria de Finanças).   

  

A integração da atuação das áreas acima proporciona sinergia de processos e especialização, 

contribuindo para uma gestão de qualidade, aderente às características das operações do Banco e 

segregada em função da responsabilidade de cada área organizacional. Entre as responsabilidades da 

Digov/Gefup, no gerenciamento de Recursos dos Fundos e Programas, destacam-se: gerir os recursos 

captados de Fundos e Programas, acompanhar o desempenho do portfólio de Fundos e Programas; o 

cumprimento dos mecanismos que garantam a conformidade em relação à legislação, aos 

regulamentos externos e as políticas e normas internas.   

  

A Auditoria Independente, por meio de contratos firmados com o BB, tem mantido o 

acompanhamento permanente sobre os Fundos e Programas. Nesse sentido, são realizados trabalhos 

de auditoria de contas e emissão de pareceres, em atendimento às decisões normativas que regulam 

especificamente cada Fundo e Programa.  

  

Cabe destacar o trabalho da Auditoria Interna do Banco, na avaliação independente dos fundos 

operados pelo BB e o Sistema de Controles Internos da Instituição que guarda consonância com a 

evolução das exigências regulatórias e está alinhado com as boas práticas de mercado, dispondo de 

instrumentos e procedimentos que permitem a detecção de eventuais falhas e fragilidades, bem como 

a adoção de medidas corretivas que possibilitam mitigar os riscos identificados.  

    
  

3.3 Principais Canais de Comunicação com a Sociedade e as Partes Relacionadas  

  

Os canais de acesso estão disponíveis no portal do Ministério da Economia  na Internet, nos seguintes 

endereços: http://trabalho.gov.br/contato, http://trabalho.gov.br/servico-de-informacao-aocidadao-sic 

e http://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Res409_2004-_-NovoRegulamento-do-

FUNPROGER.pdf.  
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Os Relatórios de Gestão do Funproger são divulgados no portal do Ministério da Economia  na 

Internet, no seguinte endereço: http://portalfat.mte.gov.br/execucao-financeira-do-fat/relatorio-

degestao-do-funproger/  

  

  

4. Gestão de Riscos e Controles Internos   

  

4.1 Gestão de Riscos  

  

A estrutura de gestão de riscos do Banco do Brasil materializa-se por meio da governança interna, 

políticas, estratégias, processos, procedimentos e sistemas aplicados às atividades de identificação, 

avaliação, controle, mitigação e monitoramento de riscos, contribuindo para a manutenção da solidez 

e da solvência.  

  

O BB possui processos para identificação dos riscos que compõem o inventário de riscos e para a 

definição do conjunto corporativo de riscos relevantes, os quais são importantes tanto para a gestão 

de riscos e de capital, como para a gestão dos negócios. A partir do momento que um risco é 

considerado relevante, passa a ser necessária a estruturação do seu modelo de gestão, que considera:  

  

a) identificar os riscos: reconhece e classifica os riscos a que está sujeita a Organização, 

especificando a origem e forma de ocorrência;  

b) avaliar os riscos: dimensiona, quantitativa ou qualitativamente, o efeito potencial da exposição ao 

risco da Organização, possibilitando determinar o nível de tolerância ao risco;  

c) controlar os riscos: registra o comportamento e garante a manutenção da exposição a riscos, 

conforme o nível de tolerância estabelecido;  

d) mitigar os riscos: reduz, compartilha ou transfere os riscos;  

e) monitorar os riscos: verifica a adequação e a eficácia do modelo de gestão de riscos.  

  

A realização dessas atividades é suportada por processos, procedimentos e sistemas aplicados à gestão 

de riscos, que resultam em fluxo contínuo de informações, obedecendo às seguintes fases:  

  

a) Planejamento: coleta e análise dos dados e elaboração de propostas;  

b) Decisão: apreciação e deliberação de forma colegiada;  

c) Execução: implementação, pelas áreas, das decisões tomadas;  

d) Acompanhamento: avaliação do cumprimento das deliberações e seus impactos no BB.  

  

4.2 Controles Internos  

  

No BB o Sistema de Controles Internos (SCI) é constituído pelo conjunto de políticas, ações e 

estruturas administrativas que visa auxiliar a Organização a atingir seus objetivos estratégicos de 

forma eficiente e em conformidade com as políticas estabelecidas.  
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Para promover uma atuação coesa e coordenada de todos os gestores de processos, produtos e serviços, 

no tocante ao gerenciamento de riscos e controles, o BB orienta-se pelo Modelo Referencial de Linhas 

de Defesa (MRLD). O MRLD serve como orientador das atribuições, responsabilidades e da forma 

de atuação das áreas da Organização em relação a riscos e controles.  

  

No MRLD, a gestão dos riscos incorridos pelo BB e dos controles necessários à sua mitigação é 

realizada com base em três linhas de defesa:  

  

- a 1ª linha de defesa é constituída pelos processos de negócio, de apoio aos negócios e de 

funções corporativas que incorrem nos diversos riscos a que o BB está exposto;  

- a 2ª linha de defesa corresponde às funções corporativas típicas de gestão de riscos, controles 

internos e conformidade, bem como pelos processos desenvolvidos pelas funções de organização, 

segurança e jurídico, que auxiliam na mitigação dos riscos incorridos na 1ª linha de defesa;  

- a 3ª linha de defesa abrange a função de auditoria interna, a qual avalia a efetividade de todo 

o ciclo de gerenciamento de riscos e controles da Organização.  

  

Os modelos, as metodologias e os demais instrumentos empregados na mensuração dos riscos 

incorridos têm se mostrado satisfatórios. Quanto à informação e à comunicação, verifica-se que o BB 

gera e utiliza informações tempestivas, atuais, acessíveis e condizentes com seu porte e complexidade, 

de forma a apoiar o funcionamento do controle interno.  

  

5. Resultados da Gestão  

  

5.1 Indicadores institucionais da gestão  

  

Em se tratando de ações ou programas governamentais, a avaliação procura mostrar, por intermédio 

de indicadores ou parâmetros de gestão, o alcance dos objetivos propostos, cujos resultados interessam 

à toda a sociedade, auxiliando o desenvolvimento do País e a melhoria da qualidade de vida da 

população.   

  

Os indicadores de gestão permitem analisar os resultados de forma estruturada, propor melhorias nos 

processos e promover o alinhamento da estratégia para alcance dos objetivos.  

  

Na apuração dos indicadores, foram utilizados os dados das movimentações financeiras do Fundo 

registrados na contabilidade do Fundo até o exercício de 2019 e os dados cadastrais efetivos de janeiro 

a dezembro de 2019.  

  

  

Utilidade e tipos dos Indicadores  

  

O quadro abaixo apresenta síntese dos indicadores utilizados para as análises do Fundo.  

  

Quadro 1 - Indicadores de Eficiência, Eficácia e Efetividade  



16  

  

  

Banco do Brasil - Documento assinado eletronicamente  

Tipo  Especificação  

Efetividade  

Indicador de Cobertura por Linha de Crédito (ICLC)  

 Percentual de Garantia Dentro da Linha de Crédito (PGDLC)  

Eficácia  Indicador de Público Atendido (IPA)  

Eficiência  

Indicador de Operações Honradas (IHONRA)  

Indicador de Créditos Recuperados (ICR)  

Indicador de Inadimplência (II)  

Fonte: Diretoria de Governo BB  

  

  

  

  

a) Indicadores de Cobertura  

  

Os indicadores de cobertura são considerados como de efetividade, tendo em vista que medem a 

influência do Funproger relativamente ao volume de operações contratadas e o percentual de garantia 

contratado pelos mutuários, por linha de crédito.   

    

I. Indicador de Cobertura por Linha de Crédito (ICLC)  

  

O indicador mostra o percentual do Proger, Setor Urbano, por linha de crédito, que foi coberto pelo 

Fundo.   

  

II. Percentual de Garantia Dentro da Linha de Crédito (PGDLC)  

  

O indicador mostra o percentual, dentro da linha de crédito, que foi garantido pelo Fundo.  

  

  

b) Indicador de Público Atendido (IPA)  

  

A distribuição dos financiamentos por linha de crédito identifica o público-alvo atendido pelo 

Funproger. O indicador de Público Atendido é considerado de eficácia porque mostra o atendimento 

a um público com maior dificuldade de  acesso a crédito bancário.   

  

c) Indicador de Operações Honradas (IHONRA)  

  

Este indicador mede, percentualmente, a quantidade de operações honradas no universo das operações 

avalizadas pelo Fundo.  
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O indicador de Operações Honradas mede a eficiência do Fundo, pois mostra a relação entre o produto 

(operações avalizadas) e o “preço pago” (quantidade de operações honradas) no período 

compreendido entre o início do Fundo até o último dia do exercício em análise.  

  

d) Indicador de Créditos Recuperados (ICR)  

  

O indicador de Créditos Recuperados está relacionado à eficiência e mostra o percentual de valores 

honrados pelo Fundo e que foram posteriormente recuperados ou devolvidos pelos agentes financeiros 

ao Fundo.  

  

e) Indicador de Inadimplência (II)  

  

O indicador de inadimplência do Fundo mostra a relação entre o valor desembolsado pelo Fundo como 

honra de aval, deduzidas as recuperações de crédito e o valor garantido por agente financeiro. Este 

indicador é utilizado como parâmetro para solicitação de honra ao Fundo.    

  

O indicador de inadimplência mede a eficiência do Fundo, por demonstrar  os custos incorridos para 

que o programa atendido pelo Funproger alcance seus objetivos.  

Ficou prejudicada a apuração dos indicadores IPA, PGDLC e ICLC dos agentes financeiros no 

exercício  de 2019, porque não foram contratadas operações com garantia do Funproger. O Funproger 

não está inserido no Orçamento Geral da União, o que dificulta pactuar  metas físicas ou financeiras 

com o supervisor ministerial do Fundo.   

  

Os principais eventos que resultam em movimentação financeira do Fundo são:  

  

a) receitas - remuneração sobre valores disponíveis, comissão de concessão de aval, recuperação 

de créditos honrados e devolução de valor honrado;  

b) despesas - pagamento da honra de aval aos agentes financeiros, pagamento da taxa de 

administração ao gestor do Fundo, pagamento dos serviços de auditoria independente e 

devolução de crédito recuperado.  

  

Não foram contratadas operações com garantia do Funproger no exercício de  2019, e portanto, as 

principais receitas do Fundo foram a remuneração sobre os valores disponíveis e recuperação de 

créditos honrados e as despesas resume-se ao pagamento de serviços de auditoria independente.   

  

5.2 Análises críticas do desempenho  

  

a) Análise crítica do desempenho do Funproger em relação ao:   

  

I. Percentual por linha de crédito coberto pelo Fundo e percentual por linha de crédito 

garantido pelo Fundo   
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Em 2019, os percentuais por linha de crédito coberto e por linha de crédito garantido pelo Fundo foram 

zero,  tendo em vista a não contratação pelos agentes financeiros de operações garantidas pelo Fundo 

no exercício.   

A observância deste percentual nos últimos exercícios mostra que a efetividade do Fundo está 

comprometida na cobertura de operações contratadas no âmbito do Proger, Setor Urbano.   

  

II. Percentual de operações honradas pelo Fundo, por agente financeiro, em relação às 

operações avalizadas  

  

Para o cálculo deste indicador foram utilizadas todas as operações honradas e avalizadas pelo 

Funproger desde o início de seu funcionamento até o término do exercício financeiro em análise, 

conforme os Quadros 2 e 3 a seguir.    

  

  

  

  

  

Quadro 2 - Dados para cálculo dos indicadores IHONRA e ICR –  Até 2018  
ANO 2018      

     Valores em R$ 

 Agente Financeiro  

   IHONRA   ICR  Valor Nominal Acumulado 

Operações 
 Honradas 

Operações 

contratadas  
com 

garantia 

do Fundo 

 Indicador de  
Operações  
Honradas  

 Indicador de 

Créditos  
Recuperados  

 

Recuperado 

para o 

Fundo      
(*)  

 Honrado 

mas 

devolvido 

pelo  
Agente  

 

Honrado 

ao 

Agente  

(a) (b) c=(a/b) d=(e+f)/g  (e)   (f)   (g)  
Banco do Brasil                    

72.769 
                                                              

550.244 
13,2% 15,4%       

104.181.727 
          

2.726.547 
        

695.012.368 
Banco da Amazônia                            

11 
                                                                         

73 
15,1% 0,3%                    

1.400 
                      

- 
                

443.003 
Banco do Nordeste                      

1.582 
                                                                 

23.870 
6,6% 29,6%            

2.530.961 
                      

- 
             

8.555.696 
Caixa Econômica 

Federal 
                        

154 
                                                                      

248 
62,1% 9,9%               

324.647 
                      

- 
             

3.270.713 
Funproger                    

74.516 
                                                              

574.435 
13,0% 15,5%       

107.038.736 
          

2.726.547 
        

707.281.780 
Fonte:  Sistema FAV/jan-2020  
(*)  - Valor apurado pela data do evento da recuperação do crédito  
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Quadro 3 - Dados para cálculo dos indicadores IHONRA e ICR –  Até 2019  

 Agente Financeiro  

   IHONRA   ICR  Valor Nominal Acumulado 

Operações 
 Honradas 

Operações 

contratadas  
com garantia  

do Fundo 

 Indicador de  
Operações  
Honradas  

 Indicador de 

Créditos  
Recuperados  

 

Recuperado 

para o 

Fundo     
(*)  

 Honrado 

mas 

devolvido 

pelo  
Agente  

 Honrado 

ao Agente  

(a) (b) c=(a/b) d=(e+f)/g  (e)   (f)   (g)  
Banco do Brasil                  

72.769 
                                                           

550.244 
13,2% 16,0%      

108.627.834 
         

2.726.547 
       

695.012.368 
Banco da Amazônia                          

11 
                                                                     

73 
15,1% 0,3%                  

1.400 
                     

- 
               

443.003 
Banco do Nordeste                     

1.582 
                                                              

23.870 
6,6% 29,7%           

2.542.034 
                     

- 
            

8.555.696 
Caixa Econômica 

Federal 
                       

154 
                                                                   

248 
62,1% 9,9%              

324.647 
                     

- 
            

3.270.713 
Funproger                  

74.516 
                                                           

574.435 
13,0% 16,1%      

111.495.915 
         

2.726.547 
       

707.281.780 
Fonte:  Sistema FAV/jan-2020  
(*)  - Valor apurado pela data do evento da recuperação do crédito  

  

O percentual de operações honradas pelo Fundo, por agente financeiro, em relação às operações 

avalizadas (IHONRA) não variou entre os exercícios de 2018 e 2019, tendo em vista que não foram 

contratadas e nem honradas operações de crédito nestes últimos exercícios.  

  

Vale destacar que o indicador do Banco do Nordeste reflete operações contratadas até dezembro/2002, 

pois, a partir de 2003, não foram realizadas novas contratações com aval pelo Fundo. Quanto à Caixa 

Econômica Federal, é importante registrar que apenas operações da linha de crédito Novo 

Empreendedor contam com garantia do Funproger, pois são mutuários com classificação de risco mais 

elevada em relação aos demais tomadores de crédito.   

  

O Funproger  honrou 13% da quantidade total das operações avalizadas pelo Fundo, contratadas de 

maio/2000 a dezembro/2019 e não há alteração deste índice desde o exercício de 2012.  

  

III. Percentual de operações honradas pelo Fundo e recuperadas por agente  

financeiro  

  

Para esse cálculo, foram utilizados os valores acumulados, relativos às operações honradas, 

recuperadas (deduzidas as devoluções de créditos recuperados) e às devoluções de honras de avais 

pelo agente financeiro até 31 de dezembro de cada ano. O percentual de operações honradas pelo 

Fundo e recuperadas por agente financeiro pode ser observado nos Quadros 2 e 3 acima e o resumo 

deste índice está representado no Quadro a seguir.   

Quadro 4 - Resumo ICR – 2018 e 2019   

Indicador de Créditos Recuperados (IC R)   

Agente Financeiro  
2018  

(índice %)  
2019  

(índice %)  
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Banco do Brasil  15,4  16,0  

Banco da Amazônia  0,3  0,3  

Banco do Nordeste  29,6  29,7  

Caixa Econômica Federal  9,9  9,9  

Funproger  15,1  16,1  

Fonte: Sistema FAV  

  

Os agentes Banco do Brasil e Banco do Nordeste tiveram aumento no ICR de 2018 para 2019, 

enquanto  não houve alteração para os demais agentes por não terem recuperado créditos honrados no 

exercício.  

  

Em 2019 foram recuperados R$ 4,53 milhões (regime de competência) em créditos honrados, 

totalizando uma recuperação de créditos acumulada ao Fundo de R$ 111,5 milhões (valores nominais 

totalizados nas datas dos eventos), conforme pode ser observado no Quadro 5.   

  

Os baixos valores observados de recuperação de créditos, em que pese o aumento do ICR, em função 

do atingimento do stop loss, que limita o crescimento do saldo honrado, demonstram que os processos 

de recuperação dos valores honrados pelo FUNPROGER, passíveis de serem adotados pelos agentes 

financeiros, não têm sido satisfatórios para reconstituição dos recursos empregados pelo Fundo.   

  

  

  

  

Quadro 5 - Resumo ICR Total – 2018 e 2019                                                                    Valores Nominais   

      Até 2018  Até 2019  Crescimento  

R$ Créditos Recuperados  (a)  107.038.736     111.495.915    4,16%  

R$ Honrados Funproger  (b)  707.281.780  707.281.780  0,00%  

R$ Honrados mas devolvidos 

pelo Agente  (c)  2.726.547  2.726.547  0,00%  

ICR total  
(d) =  

[(a+c)/(b)]*100  15,5%  16,1%     
Fonte:  Sistema FAV/jan-2020  

Obs.: Considerados valores acumulados desde o 1º evento de honra ou recuperação/devolução do 

valor honrado até 31.12.2019.  

  

IV. Percentual de inadimplência do Fundo por agente financeiro  

Os dados utilizados para calcular o percentual de inadimplência do Fundo por agente financeiro estão 

discriminados nos Quadros 6 e 7 abaixo.  
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Quadro 6 - Dados utilizados para Cálculo do II – Funproger – Até 2018  
Valores em R$  

Dados Utilizados para Cálculo do II – Funproger – Ano 2018   

Agente Financeiro  VH  VHD  VR  VRD  VG  

Banco do Brasil  1.887.249.583,53  7.991.483,14  229.249.179,07  781.473,09  23.038.441.353,76  

Banco da Amazônia  1.029.178,80  0  2.907,59  0  14.464.329,25  

Banco do Nordeste  39.703.705,47  0  5.344.315,09  83.634,98  528.212.523,56  

Caixa Econômica Federal  11.941.896,83  0  773.659,84  0  23.040.842,85  

Funproger  1.939.924.364,63  7.991.483,14  235.370.061,59  865.108,07  23.604.159.049,42  
Fonte:  Sistema FAV/jan-2020  

  

Quadro 7 - Dados utilizados para Cálculo do II – Funproger – Até 2019  
Valores em R$  

Dados Utilizados para Cálculo do II – Funproger – Ano 2019   

Agente Financeiro  VH  VHD  VR  VRD  VG  

Banco do Brasil  2.068.664.710,29  8.759.678,18  255.907.231,86  856.593,58  25.253.051.333,02  

Banco da Amazônia  1.122.183,05  0  3.170,35  0  15.771.433,47  

Banco do Nordeste  43.407.420,99  0  5.879.277,89  91.436,77  577.486.236,42  

Caixa Econômica Federal  13.109.011,88  0  849.271,77  0  25.292.689,04  

Funproger  2.126.303.326,21  8.759.678,18  262.638.951,87  948.030,35  25.871.601.691,95  
Fonte:  Sistema FAV/jan-2020  

  

Legenda:  

VH = valores honrados ao Agente Financeiro, acumulados desde o início do Fundo e atualizados por 

TJLP + 3% a.a.  

VR = valores recuperados pelo Agente Financeiro em favor do Funproger, acumulados desde o início 

do Fundo e atualizados por TJLP + 3% a.a.  

VHD = valores honrados devolvidos pelo Agente Financeiro ao Funproger, acumulados desde o início 

do Fundo e atualizados por TJLP + 3% a.a.  

VRD = valores recuperados devolvidos pelo Fundo ao Agente Financeiro, acumulados desde o início 

do Fundo e atualizados por TJLP + 3% a.a.  

VG  = valores garantidos pelo Fundo nas operações contratadas pelo Agente Financeiro, acumulados 

desde o início do Fundo e atualizados por TJLP + 3% a.a.  

  

Os indicadores de inadimplência dos agentes financeiros e do Fundo, com posição em 31 de dezembro 

do período de 2010 a 2019, estão demonstrados no Quadro 8.  
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Quadro 8 - Indicadores de Inadimplência dos Agentes Financeiros   

  

Agente 

Financeiro  
2019 

(%)  
2018 

(%)  
2017 

(%)  
2016 

(%)  
2015 

(%)  
2014 
(%)  

2013 

(%)  
2012 

(%)  
2011 

(%)  
2010 

(%)  

BB  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,2  7,3  7,3  6,9  6,9  

Basa  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  7,1  6,6  6,6  6,0  

BNB  6,5  6,5  6,5  6,5  6,5  6,6  6,7  6,8  6,8  7,0  

Caixa  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  48,5  49,7  

Funproger  7,23  7,23  7,23  7,23  7,23  7,25  7,3  7,3  6,98  6,98  

Fonte:  Sistema FAV   

  

Conforme item 7.2 do Regulamento do Fundo, anexo à Resolução Codefat nº 409/2004, o Funproger 

honra as garantias prestadas até o nível máximo aprovado pelo ME/Codefat de inadimplência 

admitida, apurado por agente financeiro, a ser observado pelo Gestor do Fundo. O indicador de 

inadimplência máximo foi definido em 7% (sete por cento) pelo ME/Codefat, por meio da Resolução 

n.º 420, de 18.01.2005.   

  

Ao final do exercício de 2019, os indicadores de inadimplência junto ao Funproger, dos agentes 

financeiros Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal 

foram 7,2%, 7,1%, 6,5% e 48,5%, respectivamente.  

  

Na Caixa Econômica Federal o indicador de inadimplência do Fundo foi 48,50%. Entretanto, as 

operações desse agente financeiro, garantidas pelo Fundo, se concentram exclusivamente na linha de 

crédito Novo Empreendedor,  para a qual não se aplica o limite máximo de perda (7%) para solicitar 

honra, na forma do item 7.2.1 do Regulamento do Funproger, transcrito a seguir:  

  

“(....)  

7.2.1 No cálculo do nível máximo de inadimplência, por agente financeiro, não serão considerados 

os financiamentos realizados, no âmbito de linhas de crédito especiais, nos termos de que trata o § 2º 

do art. 4º da Lei n.º 9.872/1999, e suas alterações.  
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(....)”  

  

V. Percentual do público alvo, por linha de crédito, atendido pelo Fundo  

  

Em função da não contratação de operações com garantia do Fundo em 2019, a mensuração do 

percentual do público alvo, por linha de crédito, atendido pelo Fundo, ficou prejudicada.  

  

5.3  Número de operações e valores aplicados por linha de crédito e por Unidade da Federação  
  

Em 2019, os agentes realizaram as seguintes contratações no âmbito do Proger (operações totais, 

independentemente de aval pelo Funproger):  

Tabela 1 - Operações Contratadas – Proger Urbano – 2019  

  

 Operações Contratadas Proger Urbano - Ano 2019  

Agente 

Financeir

o 

 

Qtde 

Contrato

s 

Valor 

contratad

o 
  (R$) 

BB PROGER URBANO INVESTIMENTO - Micro e Pequenas Empresas  1.946 179.017.92

2 

 Total 1.946 179.017.92

2 
Fonte: SAEPWEB (Extração 08.04.2020)    

  

No exercício de 2019 não foram contratadas operações de crédito com aval do Funproger.   

  

5.4 Remuneração do gestor   
  

O art. 5° da Lei n° 9.872, de 23.11.1999, estabelece que o Banco do Brasil S.A., pela prestação de 

serviços na gestão do Fundo, fará jus ao recebimento de uma taxa de administração, a ser fixada pelo 

Codefat.  

  

A taxa de administração do Funproger tem relação direta com as operações garantidas pelo Fundo. 

Tendo em vista que no ano de 2019 não foram contratadas e  renegociadas operações com garantia 

do Funproger, não houve pagamento de remuneração ao Banco do Brasil pelo serviço de gestão do 

Fundo.   
  

5.5 Remuneração das disponibilidades  
  

Os recursos do Funproger são creditados em conta específica no BB e remunerados mensalmente pelo 

Gestor do Fundo, com base na mesma taxa que remunera as disponibilidades do FAT aplicadas no 

BB Extramercado Exclusivo FAT Fundo de Investimento Renda Fixa.   
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Ao final do exercício de 2019, a remuneração das disponibilidades do Fundo fechou em R$ 49,4 

milhões, conforme demonstrado na Tabela 2  

  

Tabela 2 - Remunerações creditadas/debitadas ao Funproger  

MÊS/ANO  VALOR CREDITADO  MÊS/ANO  VALOR CREDITADO  

jan/18               5.733.898,02   jan/19              7.668.267,91   

fev/18               2.142.153,91   fev/19              2.084.699,14   

mar/18               3.331.830,17   mar/19              2.236.730,97   

abr/18               1.024.424,77   abr/19              3.743.457,50   

mai/18              (4.043.112,18)  mai/19              7.348.839,75   

jun/18                  673.807,58   jun/19              7.106.551,28   

jul/18               4.658.762,48   jul/19              3.599.322,72   

ago/18                  383.736,70   ago/19              1.005.711,75   

set/18               1.483.580,09   set/19              6.041.779,64   

out/18             11.733.938,92   out/19              7.240.650,26   

nov/18               2.472.953,88   nov/19             (2.645.671,14)  

dez/18               4.003.357,49   dez/19              3.994.365,87   

Total             33.599.331,83   Total            49.424.705,65   
Fonte:  Sistema FAV – jan/2020 – Regime de Caixa  
5.6 Contratação de operações  
  

Quando um agente financeiro contrata operações de crédito com aval do Fundo, os dados dessas 

operações são informados ao Gestor no mês seguinte à data da primeira liberação de crédito, sendo 

permitido fazê-lo até três meses após aquela data.   

  

Concluído o processamento dos dados pelo Gestor, as novas operações são incluídas na base de dados 

do Fundo. Em consequência, o agente financeiro repassa as respectivas CCA para o Fundo, atualizadas 

monetariamente pro rata die pela Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), e o Fundo, por 

sua vez, paga a taxa de administração ao Gestor, correspondente a 12,09% das CCA repassadas, já 

atualizadas monetariamente.  

  

Considerando todo o período de existência do Fundo, foram contratadas 574.435 operações de crédito 

garantidas pelo Fundo até 31.12.2019 (Tabela 3).  

  

Tabela 3 - Total de operações avalizadas pelo Funproger   
Valores nominais em R$  

AGENTES FINANCEIROS  

QTDE. DE 

OPERAÇÕES  
VR. FINANCIADO  VR. GARANTIDO  

% MÉDIO  
GARANTIDO  

(a)  (b)  (c)  
(d) =  

[(c)/(b)]*100  
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Banco do Brasil   550.244  8.412.110.865,79  6.537.334.588,97  77,7  

Banco da Amazônia  73  8.466.365,45  4.396.909,93  51,9  

Banco do Nordeste   23.870  114.162.780,56  87.017.834,46  76,2  

Caixa Econômica Federal   248  9.209.441,64  4.604.720,82  50  

Total  574.435  8.543.949.453,44  6.633.354.054,18  77,6  
Fonte:  Sistema Fav/jan-2020   

  

As Tabelas 4 a 7 demonstram, por agente financeiro, ano a ano, a quantidade de operações avalizadas 

pelo Fundo, valor financiado e valor garantido.  

  

Tabela 4 - Operações contratadas/garantidas vigentes com aval do Funproger pelo agente financeiro 

Banco do Brasil  
Valores nominais em R$  

BANCO DO BRASIL   

EXERCÍCIOS  

QTDE. DE 

OPERAÇÕES  
VR. FINANCIADO  VR. GARANTIDO  % GARANTIDO  

(a)  (b)  (c)  (d) = (c  b)  100  

2000              25.763   109.573.592,95  84.832.150,00  77,4  

2001              39.368   301.293.995,48  225.722.678,47  74,9  

2002              77.035   547.833.244,55  421.772.041,58  77,0  

2003              75.805   795.664.212,30  632.718.265,85  79,5  

2004              71.305   1.182.795.977,17  943.285.309,03  79,8  

2005              69.940   1.259.089.562,04  986.064.813,75  78,3  

2006              81.330   1.511.651.324,88  1.172.349.941,02  77,6  

2007              77.678   1.905.638.455,84  1.478.015.309,66  77,6  

2008              22.361   541.868.267,26  404.104.532,80  74,6  

2009                8.578   219.200.761,20  159.168.232,76  72,6  

2010  1078  37.411.972,12  29.229.714,05  78,1  

2011                      2   41.000,00  32.800,00  80,0  

2012  1   48.500,00  38.800,00  80,0  

2013  0  0  0  0  

2014  0  0  0  0  

2015  0  0  0  0  

2016  0  0  0  0  

2017  0  0  0  0  

2018  0  0  0  0  

2019  0  0  0  0  

Totais  550.244  8.412.110.865,79  6.537.334.588,97  77,7  

Fonte:  Sistema FAV – jan/2020  
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Tabela 5 – Operações contratadas/garantidas vigentes com aval do Funproger pelo agente financeiro 

Banco do Nordeste  
Valores nominais em R$  

 BANCO DO NORDESTE   

EXERCÍCIOS  

QTDE. DE 

OPERAÇÕES  
VR. FINANCIADO  VR. GARANTIDO  % GARANTIDO  

(a)  (b)  ©  (d) = (c  b)  100  

2000  14.891  61.227.840,76  46.937.998,61  76,7  

2001  8.715  49.278.591,96  37.177.515,52  75,4  

2002  263  3.453.310,17  2.739.890,19  79,3  

2003  1  203.037,67  162.430,14  80,0  

2004  0  0  0  0  

2005  0  0  0  0  

2006  0  0  0  0  

2007  0  0  0  0  

2008  0  0  0  0  

2009  0  0  0  0  

2010  0  0  0  0  

2011  0  0  0  0  

2012  0  0  0  0  

2013  0  0  0  0  

2014  0  0  0  0  

2015  0  0  0  0  

2016  0  0  0  0  

2017  0  0  0  0  

2018  0  0  0  0  

2019  0  0  0  0  

Totais  23.870  114.162.780,56  87.017.834,46  76,2  
Fonte:  Sistema FAV – jan/2020  

  

Obs.: O BNB não contrata operações com garantia do Fundo desde de 2003. A operação informada 

refere-se à contratação de dezembro/2002, com liberação de crédito em janeiro/2003.   

  

  

  

  

Tabela 6 – Operações contratadas/garantidas vigentes com aval do Funproger pelo agente financeiro 

Caixa Econômica Federal  
Valores nominais em R$  
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  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   

EXERCÍCIOS  

QTDE. DE 

OPERAÇÕES  
VR. FINANCIADO  VR. GARANTIDO  % GARANTIDO  

(a)  (b)  ©  (d) = (c  b)  100  

2002  211  7.671.452,58  3.835.726,29  50,0  

2003  36  1.490.644,06  745.322,03  50,0  

2004  1  47.345,00  23.672,50  50,0  

2005  0  0  0  0  

2006  0  0  0  0  

2007  0  0  0  0  

2008  0  0  0  0  

2009  0  0  0  0  

2010  0  0  0  0  

2011  0  0  0  0  

2012  0  0  0  0  

2013  0  0  0  0  

2014  0  0  0  0  

2015  0  0  0  0  

2016  0  0  0  0  

2017  0  0  0  0  

2018  0  0  0  0  

2019  0  0  0  0  

Totais   248  9.209.441,64  4.604.720,82  50,0  
Fonte:  Sistema FAV – jan/2020  

  

Obs.: A Caixa iniciou a contratação de operações com garantia do Fundo em 2002. As operações deste 

agente concentram-se na linha Novo Empreendedor, cuja vigência encerrou-se em 2004.  

  

Tabela 7 – Operações contratadas/garantidas vigentes com aval do Funproger pelo agente financeiro 

Banco da Amazônia  
      Valores nominais em R$  

 BANCO DA AMAZÔNIA   

EXERCÍCIOS  

QTDE. DE 

OPERAÇÕES  
VR. FINANCIADO  VR. GARANTIDO  % GARANTIDO  

(a)  (b)  ©  (d) = (c  b)  100  

2004  18  1.878.193,94  1.500.017,17  79,9  

2005  20  1.684.900,75  934.187,43  55,4  

2006  8  716.981,45  342.710,97  47,8  

2007  14  1.793.750,73  684.150,04  38,1  

2008  5  722.869,72  382.882,16  53,0  
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2009  7  1.274.928,86  426.645,37  33,5  

2010  1  394.740,00  126.316,79  32,0  

2011  0  0  0  0  

2012  0  0  0  0  

2013  0  0  0  0  

2014  0  0  0  0  

2015  0  0  0  0  

2016  0  0  0  0  

2017  0  0  0  0  

2018  0  0  0  0  

2019  0  0  0  0  

Totais  73  8.466.365,45  4.396.909,93  51,9  
Fonte:  Sistema FAV – jan/2020  

  

Obs.: O Banco da Amazônia iniciou a contratação de operações com garantia do Fundo em 2004.  

Ressalta-se que as instituições financeiras ao atingirem o Stop Loss (percentual de 7% de pagamento 

de honra em relação ao total garantido) preferem utilizar outros fundos garantidores a utilizar o aval 

do Fundo sem perspectiva de acionar a garantia.  

  

O Gráfico 1, a seguir, mostra a participação de cada agente financeiro no saldo financiado de operações 

de crédito contratadas com garantia do Funproger, desde o início da operacionalização do Fundo. Do 

valor financiado nominal, 98,46% (R$ 8.412.111 bilhões) corresponde às operações de créditos 

contratadas pelo agente Banco do Brasil. As operações contratadas pelos demais agentes representam 

o 1,54% restante do saldo financiado (R$ 131.838 milhões).  

  

Gráfico 1 - Participação dos agentes financeiros no saldo financiado  

 

  

5.7 Alteração e baixa de operações  
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Os agentes financeiros podem solicitar alterações nas operações já cadastradas até o terceiro mês 

subsequente ao da inclusão da operação na base do Funproger.  Podem, também, solicitar a baixa das 

operações cadastradas no Fundo, o que pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenham sido 

honradas.   

  

Quando ocorre alteração que implique em novo valor de CCA, ou seja, são alterados o valor do 

financiamento, percentual de garantia ou o prazo da operação, a CCA originalmente repassada pelo 

agente financeiro lhe é devolvida, atualizada monetariamente, e lhe é cobrada nova CCA, recalculada 

com base nos novos dados, também atualizada monetariamente. As respectivas taxas de administração 

pagas pelo Fundo ao Gestor também sofrem movimentação semelhante, sempre atualizadas 

monetariamente.  

  

Quando ocorre baixa de uma operação em até três meses após a sua inclusão na base do Fundo, a CCA 

– que havia sido repassada pelo agente financeiro ao Fundo – lhe é devolvida, assim como, a taxa de 

administração que o Fundo havia pago ao Gestor. Toda a movimentação sofre atualização pela Selic.   

  

Do início das atividades do Fundo até o fim do exercício de 2019, foram excluídas 28.515 operações 

a pedido dos agentes financeiros, como pode ser observado na Tabela 08. As operações baixadas a 

pedido dos agentes financeiros constam da base de dados do Fundo, entretanto, não são utilizadas para 

a estatística de operações avalizadas ou para cálculo da inadimplência.   

  

Tabela 8 - Operações excluídas a pedido dos agentes financeiros   
                                                                                                                                                                                Valores em R$  

AGENTES 

FINANCEIROS  
ANO 

LIBERAÇÃO  
QTDE  

VR.  
FINANCIADO  

VR.  
 GARANTIDO  

%  GARANTIDO  

   (a)  (b)  (c)  (d) = (c  b)  100  

Banco do Brasil  Total  26.035  558.783.155,49  435.344.385,37  77,9  

  2000  235  1.774.605,86  1.389.059,28  78,3 

  2001  603  5.685.517,87  4.313.001,69  75,9 

  2002  2722  17.604.077,52  13.320.705,59  75,7 

  2003  2949  20.787.199,21  16.440.694,55  79,1 

  2004  1342  21.766.677,50  17.310.151,61  79,5 

  2005  1693  44.588.825,09  34.399.597,90  77,1 

  2006  3890  103.014.216,05  80.448.518,76  78,1 

  2007  7397  230.443.581,92  180.805.902,24  78,5 

  2008  3268  72.831.635,00  55.858.580,75  76,7 

  2009  1376  24.957.646,50  18.872.426,73  75,6 

  2010  558  15.253.172,97  12.124.946,27  79,5 

  2012  1  40.000,00  32.000,00  80,0 
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  2013  1  36.000,00  28.800,00  80,0 

Banco da Amazônia  Total  2  411.500,00  329.200,00  80,0 

  2004  2  411.500,00  329.200,00  80,0 

Banco do Nordeste  total   2.477  12.827.899,80  9.792.213,42  76,3 

  2000  1.731  7.785.303,77  5.882.516,35  75,6 

  2001  711  4.429.970,13  3.423.032,45  77,3 

  2002  35  612.625,90  486.664,62  79,4 

Caixa  Total  1  50.000,00    25.000,00  50,0 

  2002  1  50.000,00  25.000,00  50,0  

Totais    28.515  572.072.555,29  445.490.798,79  77,9  

Fonte:  Sistema FAV – jan/2020  

  

Obs.: No ano de 2011 e nos exercícios de 2014 a 2019 não houve operações excluídas a pedido do 

agente financeiro Banco do Brasil.   

  

5.8 Comissão de Concessão de Aval   

  

O Funproger concede garantia de, no máximo, 80% do valor da operação, devendo o mutuário prover 

as demais garantias exigidas pelo agente financeiro. Pela concessão de aval, o Fundo recebe do 

mutuário uma comissão equivalente ao fator 0,001 multiplicado pelo percentual do financiamento 

garantido pelo Fundo e pelo número de meses do prazo total da operação, conforme a fórmula abaixo:  

CCA = 0,001 x (VF x %G) x P  

  

onde:  

CCA = Comissão de Concessão de Aval devida pelo mutuário;  

VF = valor total do financiamento;  

%G =  percentual garantido pelo Funproger na operação (máximo 80%); P = 

prazo da operação em meses inteiros.  

  

Nos exercícios de 2013 a 2019, o Funproger não recebeu CCA já que não ocorreram contratações e 

nem foram renegociadas operações com garantia do Fundo.  

  

5.9 Operações honradas   

  

O Funproger não honrou operações de crédito no exercício de 2019.    

  

5.10 Recuperação de valores honrados   
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No exercício de 2019, os agentes financeiros repassaram ao Fundo o valor de R$ 4,53 milhões (regime 

de caixa), referente à recuperação de créditos honrados. Deste total, o Banco do Brasil repassou o 

valor de R$ 4.505.835,17 e o Banco do Nordeste R$ 19.302,28,  conforme a Tabela 09.   

  

Tabela 9 - Honras recuperadas ao Funproger   
Valores em R$  

   MÊS/ANO   

HONRAS RECUPERADAS PELO(A):  

TOTAL  
Banco do Brasil  

Banco do 

Nordeste  
Banco da 

Amazônia  
Caixa Econômica 

Federal  

jan/19         919.436,80  0,00  0,00  0,00  919.436,80 

fev/19  0,00  1.260,56  0,00  0,00  1.260,56 

mar/19         0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

abr/19  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00 

mai/19         0,00  0,00  0,00  0,00      0,00 

jun/19                 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

jul/19         2.112.447,64  2.980,81  0,00  0,00  2.115.428,45 

ago/19         0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

set/19         0,00  2.912,92  0,00  0,00  2.912,92 

out/19  0,00  3.997,34  0,00  0,00  3.997,34 

nov/19         0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

dez/19         1.473.950,73  8.150,65  0,00  0,00  1.482.101,38 

Totais  4.505.835.17  19.302,28  0,00  0,00  4.525.137,45 
Fonte:  Sistema FAV - Regime de Caixa         

  

5.11 Devolução de valores honrados   
  

No exercício de 2019, nenhum agente financeiro devolveu ao Fundo valores já honrados.  

  

5.12 Recursos do Fundo   

  

Os recursos para composição do Fundo  (Lei n.º 9.872/1999) originaram-se do valor proveniente da 

diferença entre a aplicação da Selic e da TJLP na remuneração dos saldos disponíveis dos depósitos 

especiais do FAT, destinados aos financiamentos do Proger. O parágrafo 3º, do artigo 2º, da Lei n.º  

9.872/1999, incluído pela Lei n.º 10.360/2001 e alterado pela Lei n.º 11.110/2005, autorizou o Codefat 

a direcionar para o Funproger até R$ 200 milhões.  

  

O limite inicialmente aprovado pela Resolução Codefat n.º 231, de 23.11.1999, de R$ 50 milhões, foi 

alterado pela Resolução n.º 276, de 21.11.2001, para R$ 63 milhões. Esse limite foi novamente 

alterado pela Resolução n.º 340, de 10.07.2003, para R$ 100 milhões e, finalmente, pela Resolução nº 

434, de 02.07.2005, para R$ 200 milhões. Esses recursos não constituem despesas para o FAT e suas 

disponibilidades, quando do repasse ao Funproger, deixaram de ser remuneradas pela SELIC e foram 

apropriadas por TJLP.  
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Como pode ser observado na tabela seguinte, foi creditado ao Fundo, pelo Banco do Brasil e, a partir 

de agosto/2008, também pela Caixa, o total de R$ 199,9 milhões. Em função do atingimento do limite 

máximo de aportes em dezembro/2013, imposto pela Resolução nº 434/2005, estão suspensos novos 

aportes ao Fundo.  

  

Tabela 10 – Total de aportes destinados ao Funproger  
                                                                                                                                                   Valores em R$  

   

  
Total de aportes destinados 

ao Funproger  

Ano  Agente BB  Agente Caixa  Total   

2000  47.186.609,58  0,00  47.186.609,58  

2001  2.813.390,42  0,00  2.813.390,42  

2002  0,00  0,00  0,00  

2003  19.442.196,01  0,00  19.442.196,01  

2004  30.557.803,99  0,00  30.557.803,99  

2005  0,00  0,00  0,00  

2006  4.890.591,80  0,00  4.890.591,80  

2007  7.570.909,74  0,00  7.570.909,74  

2008  5.117.815,25  5.935.889,31  11.053.704,56  

2009     10.324.532,12    11.809.092,64  22.133.624,76  

2010  8.267.559,79  2.506.930,46  10.774.490,25  

2011  17.280.446,78  2.799.422,29  20.079.869,07  

  2012  12.049.548,16  4.700.438,54  16.749.986,70  

  2013  3.514.348,70  3.232.451,88  6.746.800,58  

  2014  0,00  0,00  0,00  

  2015  0,00  0,00  0,00  

  2016  0,00  0,00  0,00  

  2017  0,00  0,00  0,00  

  2018  0,00  0,00  0,00  

  2019  0,00  0,00  0,00  

  Totais  169.015.752,34  30.984.225,12  199.999.977,46  
 Fonte:  Sistema de contabilidade do Fundo  

  

Também constituem receitas do Fundo: as CCA cobradas dos tomadores de crédito e repassadas para 

o Fundo pelos agentes financeiros; as taxas de administração devolvidas; a remuneração mensal das 

disponibilidades do Fundo depositadas no Banco do Brasil; a recuperação de créditos de operações 

honradas pelo Fundo e a devolução, pelos agentes, de valores honrados pelo Fundo.  

  

Em 2019, as receitas do Fundo se concentraram nos créditos oriundos da recuperação de valores 

honrados e da remuneração das suas disponibilidades depositadas no BB, conforme demonstrado no 

Gráfico 2, a seguir:   
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Gráfico 2 - Recebimentos destinados ao Funproger no exercício 2019   
                              Valores em R$  

 
Fonte:  Sistema FAV –  jan/2020    

6. Alocação de Recursos e Áreas Especiais de Gestão   

6.1 Gestão Orçamentária e Financeira  

  

O Funproger não está inserido no Orçamento Geral da União e não foram pactuadas metas físicas ou 

financeiras com o supervisor ministerial durante o exercício de 2019.  

  

6.2 Gestão de Pessoas  

  

O Fundo não possui quadro próprio de servidores e se utiliza da força de trabalho dos Administradores 

do Fundo para execução de suas atividades, observado as atribuições de cada ente previstas na 

Legislação.  

  

6.3. Gestão de Licitação e Contratos   

O Funproger quando, eventualmente, faz compras e contratações, utiliza a mesma estrutura do Banco 

do Brasil, por meio de licitação pública, obedecendo aos dispositivos da Lei das Estatais - Lei nº 

13.303, de 30/06/2016, legislação complementar e ao seu próprio Regulamento de Licitações e 

Contratos (RLBB), publicado em 02/05/2018, também disponível em www.bb.com.br/rlbb.   

6.4. Gestão Patrimonial e Infraestrutura    

No que se refere à Gestão Patrimonial e Infraestrutura, o Fundo se utiliza da estrutura do Banco do 

Brasil.  

6.5. Gestão da Tecnologia da Informação    
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O Fundo utiliza o ferramental tecnológico comum disponibilizado a todas as áreas do Conglomerado 

BB, tais como ambiente para armazenamento e divulgação de normas e procedimentos vinculados ao 

Funproger (especificando as responsabilidades de cada área do Banco do Brasil), sistema de recepção 

e envio de mensagens eletrônicas, sistema de administração de recursos humanos, dentre outros 

sistemas amplamente utilizados pelos funcionários e administradores do Banco.   

  

O controle operacional do Funproger é realizado por meio do Sistema de Fundo de Aval (FAV), em 

Microcomputador PC com Windows 10 Professional, cujo sistema gerenciador do banco de dados é 

o Microsoft Access 2016.  

  

O Fundo não possui contratos firmados com terceiros na área de tecnologia de informação.  

  

6.6. Gestão de Custos    

O Fundo não possui Gestão de Custos própria e se utiliza da mesma estrutura do Banco do Brasil, 

Gestor do Fundo.   

6.7. Sustentabilidade Ambiental    

O Fundo não tem política própria no que se refere à Sustentabilidade Ambiental. No que couber, utiliza 

a Gestão Ambiental do Banco do Brasil, também definida como Sistema de Gestão Ambiental - SGA 

do BB.    

  

7. Demonstrações Contábeis   

7.1 Declaração do Contador e/ou Opinião dos Auditores Externos  

  

O Relatório segue no Anexo 1 - Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 

contábeis.   

  

  

7.2 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas  

  

As Demonstrações seguem no Anexo 2 - Balanço do Exercício de 2019.   

  

8.  Outras Informações Relevantes   

Conforme já mencionado nos Relatório de Gestão de 2017 e 2018, o Conselho Deliberativo do 

FAT instituiu, por meio da Resolução 795, de 02/08/2017, Grupo de Trabalho Especial – GTE, com 

participação de representantes das bancadas do CODEFAT, do Gestor do Funproger e outros 

indicados a critério da Secretaria Executiva do referido Conselho.   
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No período de 17/10/2017 a 01/03/2018, ocorreram diversas reuniões com a participação dos 

representantes indicados, além de outras reuniões técnicas fora do âmbito do GTE, com o objetivo de 

se estabelecer matéria de convicção para a proposição de melhorias nos mecanismos e instrumentos 

estruturantes do Funproger.  

Em 01.03.2018, o GTE realizou sua última reunião e aprovou minuta de Projeto de Lei e 

minuta de Regulamento como sendo os produtos do Grupo. Dessa forma, nas reuniões bimestrais 

ordinárias do GTFAT e do CODEFAT o tema foi detalhado e discutido pelos Conselheiros em mais 

de uma oportunidade, sendo aprovado pelo GTFAT na 147ª reunião do GTFAT, de 27 novembro de 

2018.  

Em 19 de dezembro de 2018 o assunto foi submetido à apreciação do CODEFAT em sua 151ª 

reunião. O Conselho aprovou o encaminhamento do Projeto de Lei à Casa Civil pelo Ministério para 

posterior votação no Congresso Nacional. É importante observar que a ata de reunião somente foi 

validada e aprovada pelos Conselheiros em 26/03/2019. Diante da reestruturação ministerial, o assunto 

encontra-se sob análise da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho vinculada ao Ministério da 

Economia.    

  

  

8.1 Considerações finais sobre o desempenho do Funproger  

  
Ao término do décimo sétimo exercício social do Funproger, relatamos as seguintes considerações 

sobre o desempenho do Fundo em 2019:  

  

a) A taxa de alavancagem encerrou o exercício com índice de comprometimento de 1%,  

implicando em margem disponível para contratação de 99%, equivalente a R$ 4,4 bilhões para 

assunção de novas garantias. A redução do comprometimento da taxa de alavancagem observada nos 

últimos exercícios pode ser explicada pelos seguintes fatores: não contratação de operações com 

garantia do Fundo, diminuição das despesas com pagamento de honras em função da  aplicação do 

disposto na Resolução Codefat nº 654/2010, do atingimento do stop loss, da mudança das sistemáticas 

utilizadas na provisão para honras de avais e no diferimento das CCA.  

   

b) Não foram aportados recursos ao Fundo em 2019 em razão do limite máximo de aportes 

autorizado pelo Codefat ter sido alcançado em dezembro/2013, conforme o item 7.13. Novos aportes 

somente poderão ocorrer mediante autorização por dispositivo legal.  

   

c) O resultado líquido do exercício de 2019 foi de R$ 53,9  milhões, ocasionado principalmente 

pela remuneração das disponibilidades do Fundo e pela recuperação de valores honrados.    

  

d) A remuneração das disponibilidades do Fundo no exercício foi de R$ 49,4 milhões, 16,2%  

maior que o resultado de observado em 2018 (R$ 33,6 milhões). Tal acréscimo deve-se ao aumento 

da rentabilidade do BB  Extramercado Exclusivo FAT Fundo de Investimento Renda Fixa, utilizado 

para remunerar os recursos do Funproger, que, em atendimento à Resolução BACEN 4.034, de  

30.11.2011, passou a ter sua política de investimento referenciada à sub-índice do Índice de  
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Mercado Anbima (IMA), desde fevereiro/2012, que sofre com a volatilidade dos papéis vincendos 

até 2050.  

  

e) Cabe ressaltar que o bom desempenho do Funproger depende de sua operacionalização. Nesse 

sentido, se manteve em 2019 a expectativa de que os resultados do Grupo de Trabalho Especial, 

instituído pela Resolução CODEFAT 795, de 02 de agosto de 2017, apresente proposta 

financeiramente viável para revitalizar o Funproger e promova maior acesso ao crédito a potenciais 

empreendedores, que não dispõem de todas as garantias exigidas pela rede bancária.  

  

9.  Anexos e Apêndices  

9.1 Declaração de integridade, pelos responsáveis pela governança, do relato integrado.  

  

Este Relatório de Gestão, elaborado de forma conjunta pelo administrador do Fundo (Banco 

do Brasil) e o supervisor, o Ministério da Economia/Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (Codefat), compõe a prestação de contas do Fundo de Aval para Geração de Emprego e 

Renda – Funproger - e trata dos atos e fatos de gestão realizados no exercício 2019.   

Dessa forma, cabe aos Administradores do Fundo a responsabilidade por assegurar a 

integridade e a conformidade do relato integrado e atestar a aplicação do pensamento coletivo na 

preparação e apresentação do Relatório de Gestão.  

Assim, o Relatório de Gestão do Funproger atende as disposições da Instrução Normativa 

TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 178/2019, da Portaria-TCU nº 378/2018 e 

orientações do sistema e-Contas.  

Contudo, por se tratar do primeiro relatório na forma de relato integrado, há possibilidades  

para melhorias e aperfeiçoamento para os próximos exercícios.  

  

  

  

  

  

Brasília (DF), 23 de março de 2020  

  

Representante do Gestor do Funproger  

  

  

  

  

Enio Mathias Ferreira                                  

Diretor     
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