5. Desempenho Econômico-Financeiro
A Desenbahia apresentou um lucro líquido de R$ 16,10 milhões no primeiro semestre de
2010, encerrando o período com um patrimônio líquido R$ 367,87 milhões.
O ativo circulante e o realizável a longo prazo totalizaram R$ 704,89 milhões em junho
de 2010. Já o passivo circulante e o exigível a longo prazo somaram R$ 349,30 milhões,
sendo que 83,0% corresponde às obrigações por empréstimos e repasse.
Os créditos recuperados no semestre (Carteira Desenbahia e Carteira Fundese) totalizaram R$ 11,42 milhões. O índice médio de inadimplência 1, no primeiro semestre do ano,
ficou em 0,64% para a carteira da Desenbahia e 0,59% para o Fundese, sobre os totais

4. Indicadores de Desempenho Operacional
4.1. Aprovações por Setor
O maior volume das aprovações ocorreu no setor de comércio e serviços, que contou
com financiamentos no montante de R$ 103,68 milhões, correspondentes a 80,1% do
volume total de aprovações. Na indústria, foram aplicados R$ 12,46 milhões, equivalentes a 9,6% do total aprovado no exercício. O setor rural, por sua vez, obteve R$ 10,72 milhões, representando 8,3% do volume das aprovações. O setor público absorveu 2,0%
das aprovações, equivalente a R$ 2,52 milhões.
4.2. Aprovações por Território de Identidade
A Desenbahia mantém a sua atuação em conformidade com diretrizes do governo estadual ao fomentar atividades produtivas no interior e conseqüente geração de empregos
e inclusão social através do crédito. Nesse sentido, 46,9% do valor total de aprovações
do primeiro semestre de 2010 foram realizados fora da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Vale ressaltar que, no semestre corrente, o percentual da RMS superou
a soma dos demais Territórios em decorrência de operação voltada para a criação de
arena esportiva para a Copa de 2014. A interiorização vem sendo facilitada pela atuação
dos gerentes de negócios nos municípios, associado à disponibilidade de linhas de
crédito para atender às potencialidades econômicas das regiões, tendo ocorrido financiamentos em todos os Territórios de Identidade.
4.3. Aprovações por Fontes de Recursos
O Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico - Fundese manteve-se como a fonte
mais importante de recursos para a expansão das operações da Agência no primeiro
semestre de 2010, tendo viabilizado R$ 105,30 milhões, 81,4% do volume total aprovado. A seguir, os repasses do BNDES e FINAME representaram 16,7%, correspondente
a R$ 21,56 milhões e os recursos próprios com R$ 2,52 milhões, 1,9% do total. Quanto
ao FNE, não foram registradas operações com base nesta fonte.
4.4. Aprovações por Porte do Empreendimento e Postos de Trabalho Gerados/
Mantidos
Estima-se que os empreendimentos financiados no primeiro semestre de 2010 resultarão em investimentos de R$ 176,10 milhões, os quais irão viabilizar a geração e/ou
manutenção de 21.715 postos de trabalho diretos. A maior parte do emprego gerado ou
mantido teve como referência o setor comércio/serviços.
No que tange à segmentação por porte de empresa, destacam-se as aprovações realizadas para as empresas de micro e pequeno porte, que registraram um total de 102
financiamentos, e as empresas de médio e grande porte, com um total de 40 financiamentos.

Em parceria com a Secretaria de Cultura – SECULT foram desenvolvidas as linhas de
financiamento Credifácil Cultura Fixo e Credifácil Cultura Giro que visam oferecer crédito
para o micro, pequeno e médio empresário da área cultural com o objetivo de apoiar o
fortalecimento e profissionalização desse setor. Os recursos são destinados à implantações, reformas, aquisições de móveis e utensílios, máquinas, equipamentos novos,
instrumentos musicais, aquisição de softwares, instalações e montagens. As linhas foram resultantes das recomendações do grupo de trabalho constituído pela Desenbahia
e Secretarias relacionadas à temática cultural.
3.3. Apoio ao Mercado Publicitário
Após o estudo de uma solicitação da Associação Baiana do Mercado Publicitário- ABMP,
a Desenbahia criou a linha de financiamento CREDIFÁCIL ANUNCIANTE que visa estimular o micro, pequeno e médio empresário baiano a utilizar os recursos disponíveis no
mercado publicitário, como veiculação de propagandas, design de marcas, produção
gráfica e produção audiovisual/ eletrônica.
3.4. Apoio à Saúde
A Desenbahia apóia a área de saúde do Estado financiando a aquisição de ambulâncias, por meio da Linha PROSAÚDE. Este ano, devido a uma demanda da Secretária de
Saúde do Estado - SESAB, foram criadas linhas de crédito destinadas ao financiamento
de investimento fixo e capital de giro para clínicas e/ou hospitais tendo como meio de
pagamento os direitos creditórios do Sistema Único de Saúde – SUS ou da Assistência
a Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – PLANSERV.
Nas linhas de crédito Prodese Saúde são financiáveis, entre outros, os seguintes itens:
construção civil, reformas, aquisições de móveis e utensílios, instalações e montagens,
aquisições de máquinas e equipamentos, aquisições de softwares e, ainda, capital de
giro associado. O Credifácil Giro Saúde, por sua vez, tem como objetivo financiar capital
de giro para as beneficiárias descritas anteriormente.
3.5. Apoio à Copa do Mundo
Com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – Fundese foi elaborada linha com a finalidade de financiar as atividades iniciais da construção da arena
e obras complementares para receber jogos da Copa 2014. Dentre os itens a serem
financiados estão obras civis, estudos e projetos de engenharia relacionados ao investimento, demolição, tratamento e transporte de resíduos decorrentes, instalação e montagem de equipamentos.
3.6. Apoio ao Transporte
Com o objetivo de promover a regularização da atividade de transporte escolar, assim
como de seus trabalhadores, foi sancionada a lei estadual nº. 11.378 que versa sobre
a organização, planejamento, fiscalização e poder de polícia do Sistema Intermunicipal
de Passageiros. Para dar suporte a esta lei, a Desenbahia estabeleceu a linha de crédito
Transporte Intermunicipal Complementar para atender permissionários destes subsistemas metropolitanos com recursos para renovação da frota.
Ainda no setor de transportes, para apoiar as entidades (cooperativas, sindicatos, etc.)
atuantes em transporte escolar, também foi criada a linha de financiamento Transporte
Escolar, buscando auxiliar o mercado na manutenção dos veículos específicos exigidos
para este tipo de serviço.
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- INSTITUIÇÕES OFICIAIS (nota 5g)
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Banco do Nordeste - BNB
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Sociais e estatutárias (nota 5d)
Fiscais e previdenciárias (nota 5e)
Fundo financeiro e de desenvolvimento
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Diversas (nota 5f)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
(Prejuizos)/Lucros acumulados

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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3. Desenvolvimento de Negócios e Ações Operacionais
3.1. Economia Solidária
Com base na lei estadual nº 11.362, de 26 de janeiro de 2009, a Desenbahia desenvolveu, em conjunto com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre),
três linhas de financiamento para apoiar cooperativas e associações. A primeira delas é
destinada a investimentos fixos como construção, reforma ou ampliação de benfeitorias
e instalações permanentes, além da aquisição de máquinas e equipamentos. A segunda permite que a cooperativa adquira cotas-parte associadas à execução de projeto de
investimento para financiamento do bem e, finalmente, a terceira financia capital de giro
associado a um projeto desenvolvido pela cooperativa/associação da qual o beneficiário faz parte. Foi implantado um Centro Estadual de Economia Solidária – CESOL e
registradas operações relativas a capital de giro para quatro cooperativas: Amigos do
Planeta, Camapet, Canore e Recicoop.
3.2. Economia da Cultura

2. Financiamento do Desenvolvimento
2.1. Inclusão Social e Geração de Renda
Consoante as diretrizes estaduais de inclusão social e geração de renda, a Desenbahia
vem atuando no apoio financeiro ao microcrédito, à agricultura familiar e à renovação
da frota de táxis do estado. No âmbito do microcrédito, os financiamentos foram realizados por meio do Programa Credibahia, no valor total de R$ 14,52 milhões, sendo
R$ 12,24 milhões em operações diretas com microempreendedores e R$ 2,28 milhões
em operações de repasse a outras instituições operadoras de microcrédito. O suporte
à operacionalização é feito com o apoio de 180 postos de atendimento distribuídos em
178 municípios, tendo sido inaugurados dez postos no semestre corrente.
A melhoria dos serviços de táxi é amparada pela linha Protáxi, a qual é disponibilizada
para a capital, Salvador, cidades acima de 50.000 habitantes e outras, com potencial
turístico, a partir de 25.000 habitantes. Além de elevar o nível do atendimento ao passageiro, o Protáxi vem contribuindo para garantir emprego e renda para os profissionais
do segmento. No semestre atual, os financiamentos aprovados totalizaram R$ 12,83
milhões, com benefícios para 701 proprietários de táxi.
Quanto ao Semi-Árido, as operações aprovadas atingiram R$ 31,78 milhões, permanecendo esta região com tratamento especial da Agência para os projetos localizados na
mesma, implicando em tratamento diferencial das taxas de juros como incentivo aos
projetos. No intuito de facilitar as operações, há cinco gerências regionais implantadas
pela Desenbahia, atualmente sediadas nos municípios de Barreiras, Feira de Santana,
Itabuna, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.
2.2. Apoio aos Micros, Pequenos e Médios Empreendimentos
O fortalecimento das microempresas, das empresas de pequeno e médio porte constitui-se em uma das principais linhas de ação da Desenbahia nos últimos anos, viabilizada pela concessão de capital de giro e crédito para investimento fixo. Nessa direção, a
Agência aprovou 134 operações no montante de R$ 33,51 milhões no primeiro semestre
de 2010, por intermédio de linhas de financiamento agregadas em diversos programas,
a exemplo do Credifácil, Prodese, Proagro Investimento Fixo que totalizaram R$ 22,34
milhões com 109 operações. Além dessas, foram realizadas operações com repasses
do BNDES/FINAME, como a PSI Bk Novos, num total de R$ 6,9 milhões com 13 operações aprovadas.
O Credifácil permanece como um dos principais programas da Desenbahia, sobretudo
nas linhas de capital de giro, tendo sido registradas 86 operações de crédito neste semestre, com o montante de R$ 9,42 milhões. No âmbito do Prodese, foram aprovadas 5
operações no valor total de R$ 5,8 milhões e no Proagro Investimento Fixo, 7 operações
financiadas atingiram R$ 5,72 milhões.
2.3. Apoio a Municípios
A Desenbahia, a partir da mobilização de R$ 2,52 milhões de recursos próprios, aprovou
operações de suporte a municípios, as quais foram direcionadas para execução de
obras de pequeno porte destinadas a melhorias nas comunidades, assim como para
projetos na área de saúde.
2.4. Outros
Além da atuação direcionada aos objetivos estratégicos estaduais, a Desenbahia vem
empreendendo outras ações voltadas para o desenvolvimento. Nesse sentido, tem
apoiado projetos de empresas de maior porte que sejam considerados importantes
para o fortalecimento da matriz produtiva estadual. Assim, no primeiro semestre de
2010, foram aprovados financiamentos no valor de R$ 67,75 milhões com recursos do
Fundese. Inclui-se neste total a aprovação de um financiamento especial de R$ 50,0
milhões para o começo efetivo da preparação de Salvador para a Copa 2014.

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no mercado aberto
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (nota 5a)
Carteira própria
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (nota 4)
Operações de crédito
Setor público
Setor privado
(Provisão para crédito de liquidação duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS (nota 5b)
Rendas a receber
Diversos
(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa)
OUTROS VALORES E BENS (nota 5c)
Despesas antecipadas
Outros valores e bens
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (nota 5a)
Carteira própria
(Provisão para desvalorização de títulos)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (nota 4)
Operações de crédito
Setor público
Setor privado
(Provisão para crédito de liquidação duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS (nota 5b)
Diversos
OUTROS VALORES E BENS (nota 5c)
Investimentos temporários
(Provisão para perdas)
Outros valores e bens
(Provisão para desvalorização)
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
Outros investimentos
(Provisão para perda)
IMOBILIZADO
Imóveis de uso
Reavaliação de imóveis de uso
Outras imobilizações de uso
(Depreciações acumuladas)
DIFERIDO
Gastos com organização e expansão
(Amortização acumulada do diferido)
INTANGÍVEL
Gastos com organização e expansão
(Amortização acumulada do intangível)
TOTAL DO ATIVO

Av. Tancredo Neves, 776, Caminho das Árvores - Salvador-Ba

16.698
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Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de empréstimos e repasses
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LUCRO LÍQUIDO
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
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1.536
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Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
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284.412

284.575
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Caixa e equivalentes de caixa no início do período
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CAIXA LÍQUIDO APLICADO/ORIGINADO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTO 9.390
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Reserva para futuro aumento de capital
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Variações patrimoniais:
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FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
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Aplicação no imobilizado de uso

(281)

(8.233)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO/ORIGINADO DAS ATIV. OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(12.638)

(88)
Outras obrigações

Outros valores e bens

(793)

(3.332)

Operações de crédito
Outros créditos

(4.857)
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Variações patrimoniais:
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

(2.043)
13.475

Ajuste de exercícios anteriores

Provisão (reversão) sobre contingências
Lucro Líquido Ajustado

66
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Provisão (reversão) sobre outros créditos

(1.875)

(22)
Provisão (reversão) sobre operação de crédito
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Provisão (reversão) para desvalorização de títulos livres

(2.628)
Depreciação e amortização

16.103
Ajustes ao lucro líquido

2010
Lucro Líquido

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Imposto de renda e contribuição social
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RESULTADO OPERACIONAL

3.008
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Outras despesas operacionais (nota 5j)
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(1.706)

(5.553)

(18.122)
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(15.033)
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(29.044)

(8.227)

(37.271)

20.172

34.811

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 18.884

13.774

Outras receitas operacionais (nota 5i)

2009
54.983
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(1.868)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

(4.451)
Despesas tributárias

(14.734)
Outras despesas administrativas

Despesa de pessoal

826

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Receita de prestação de serviços

30.397
(11.710)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

1.809

25.169

Operações de crédito

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

41.867

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

2010
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6. Gestão Organizacional
6.1. Gestão de Riscos
A Desenbahia possui uma instância única responsável pela gestão de riscos da organização, sendo as atividades de risco de crédito e de mercado segregadas das atividades
de risco operacional.
A Agência adota um modelo de gestão integrada dos riscos de crédito, de mercado, operacional e outros, contemplando os componentes associados aos objetivos
(Estratégicos, Operacionais, Reporte de Informações e Conformidade), às unidades,
aos processos e às atividades da Agência, de acordo com a estrutura sugerida pelo
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Esta
metodologia procura assegurar que os riscos inerentes às atividades da Desenbahia
sejam identificados, avaliados e controlados, bem como mantidos nos níveis e limites
aceitáveis.
A gestão do risco de crédito da DESENBAHIA visa avaliar, acompanhar e monitorar o
risco global da carteira de empréstimos e a classificação de risco das operações de
crédito. São aplicadas metodologias compatíveis com as melhores práticas de mercado, utilizando modelos confiáveis de mensuração dos níveis de exposição a risco de
crédito, bem como política de limites e alçadas em conformidade com as boas práticas
da Governança Corporativa.
O Gerenciamento do Risco de Mercado, observando as oscilações de preços dos ativos, tem por objetivo auxiliar a Desenbahia na definição de estratégias de atuação para
a otimização dos seus resultados e apresentação das posições mantidas pela Agência,
bem como no estabelecimento de limites operacionais de descasamento de ativos, passivos e moedas.
A Desenbahia adota o cálculo do Value at Risk – V@R paramétrico como a metodologia
utilizada para gerenciamento de risco de mercado, em condições normais, aplicando-o
a todas as operações sensíveis às variações nas taxas de juros, sejam elas pré-fixadas
ou pós-fixadas. Considerando a possibilidade de ocorrência de situações adversas, a
Agência também trabalha com cenários de estresse, com o objetivo de medir o comportamento da carteira em situação de crise. Os testes são realizados visando estabelecer ou rever procedimentos e limites para a adequação de capital, de acordo com os
resultados obtidos.
A estrutura detalhada do gerenciamento dos riscos da Desenbahia encontra-se disponível no site da Agência na internet (www.desenbahia.ba.gov.br).
6.2. Educação e Saúde
A Desenbahia investiu R$ 114 mil em 55 treinamentos, tendo sido contemplados 327
participantes. Cabe destacar o Programa de Desenvolvimento Gerencial oferecido em
quatro turmas aos gestores, seus substitutos e potenciais talentos da instituição. Foi
também desenvolvido internamente o Processo Seletivo para a Função de Gerente a
ser alocado em Salvador e em Teixeira de Freitas, sendo realizado em diversas etapas.
No âmbito das ações de prevenção e promoção da saúde, foram mantidas atividades
voltadas a um estilo de vida saudável, como vacinação contra a gripe, massagem expressa, e ginástica laboral.
6.3. Ações Culturais
A Agência propiciou meios para apoiar a manutenção do Coral Desenbahia, o qual é
composto por funcionários da instituição. Foram também realizadas apresentações do
Coral Desenbahia em instituições carentes, como asilos, creches, centros de reabilitação e hospitais dentre outras, com o objetivo de levar entretenimento, cultura e solidariedade. Também ocorreram participações no patrocínio de eventos em outras entidades
como a Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana.
Em parceria com o IPAC, foi realizada no Museu de Arte da Bahia uma exposição do
acervo da Desenbahia, reunindo obras representativas de artistas baianos de diversas
gerações. A exposição foi mantida por quatro meses no referido museu.
6.4. Programa de Reciclagem
Visando contribuir para a preservação e sustentabilidade ambiental, a Desenbahia mantém desde 2007 o programa de reciclagem, que inclui a coleta seletiva de copos plásticos descartáveis, papel, papelão, revistas, jornais e o reprocessamento de lâmpadas
fluorescentes usadas, visando minimizar desperdícios e o aproveitamento de materiais
recicláveis.
6.5. Revista Desenbahia
A Revista Desenbahia é uma publicação semestral da Agência e tem como objetivo
divulgar a produção científica nas áreas temáticas vinculadas à Instituição: desenvolvimento regional, economia baiana e financiamento do desenvolvimento. A publicação
busca estabelecer um canal de discussão entre a Desenbahia e demais órgãos do Estado, meio acadêmico e sociedade civil, estimulando e disseminando a produção de
conhecimento. A Revista vem contando com contribuições de especialistas em vários
estados do país e vem assumindo importante papel em âmbito regional. Em março foi
lançada a sua 12ª edição, planejando-se a seguinte para o VI Encontro de Economia
Baiana, em setembro. Todas as edições da revista encontram-se disponíveis no site da
Desenbahia (www.desenbahia.ba.gov.br).
6.6. Código de Conduta
A Desenbahia lançou em fevereiro de 2010 seu Código de Conduta, que foi elaborado
para servir como referência para a conduta pessoal e profissional dos dirigentes e colaboradores da Agência.
O Código tem a intenção de evidenciar os valores que norteiam a atuação da instituição
e devem estar refletidos no comportamento de seus integrantes, explicitando a expectativa da organização sobre o comportamento ético de seus profissionais.
No documento são abordados aspectos como observância de leis e normativos internos
e externos, uso adequado de meios eletrônicos, comportamento dos colaboradores no
ambiente interno, perante clientes e fornecedores, participação política, sindicalização,
zelo com o patrimônio da empresa, recebimento de brindes e presentes, entre outros.
Na elaboração do Código de Conduta foi estimulada a participação do quadro funcional
da Desenbahia, por meio de um trabalho de nivelamento conceitual e conscientização
sobre o assunto.
O documento foi o fruto de uma construção coletiva, realizada por um grupo representativo de diversos setores da Agência. Ele é uma compilação de uma série de regras de
comportamento que já estavam disseminadas pela Desenbahia e agora foram reunidas
no Código de Conduta.

de contratos de cada carteira.
1 Atraso entre 60 e 360 dias.
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A Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. – Desenbahia – submete à apreciação
de V.Sas., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o relatório de atividades
e as demonstrações financeiras, correspondentes ao primeiro semestre de 2010, elaborados na forma da legislação vigente.
As operações de crédito realizadas pela Agência no período totalizaram R$ 129,38 milhões, o que representou uma expansão de 64,7% em relação ao primeiro semestre
de 2009. Os investimentos decorrentes dessas operações deverão atingir R$ 176,10
milhões e permitir a geração e/ou manutenção de 22 mil postos de trabalho, aproximadamente. As contratações e as liberações, fases subseqüentes às aprovações dos
financiamentos, somaram R$ 101,56 milhões e R$ 90,80 milhões, respectivamente.
Mantendo atuação coordenada com o Planejamento Estratégico do Governo, a Desenbahia manteve as políticas de apoio aos micros, pequenos, médios negócios e aos
empreendedores autônomos, além de expandir o crédito para o interior do estado. Por
outro lado, a Instituição atua no suporte aos projetos de empresas de maior porte que
sejam considerados importantes para a complementação, diversificação da matriz produtiva estadual e, conseqüentemente, para o desenvolvimento sustentável da economia
baiana.
Ao apresentarmos o resultado de nossas atividades no primeiro semestre de 2010, manifestamos nossos agradecimentos ao governador Jaques Wagner, ao secretário da Fazenda e presidente do Conselho de Administração, Carlos Martins Marques de Santana,
aos membros dos nossos Conselhos, aos acionistas, às instituições e órgãos parceiros
e às instituições federais de crédito pelo apoio e estímulo ao nosso desempenho.

1. Mensagem aos Acionistas
Senhores Acionistas,
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